
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 00

EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES

A Prefeitura Municipal da Estância Climática 
intermédio de seu Prefeito Municipal, 
atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna público a 
Concurso Público conforme previsto neste edital com período de validade de 02 (dois) 
anos, podendo ser prorrogado, por igual período, a critério da Ad
contar da data de publicação de sua homologação.
 
As contratações serão providas pelo Regime Jurídico Trabalhista da CLT (celetista), e 
pelo Regime Disciplinar da Lei Municipal nº 1328 de 28/01/2009 e demais legislações 
pertinente. 
 
A organização do Concurso Público, recebimento das inscrições, aplicação e avaliação 
das provas serão de responsabilidade da empresa CONSCAM Assessoria e Consultoria, 
obedecidas as normas deste Edital.
 
A Comissão, responsável pelo acompanhamento deste C
através do Decreto Municpal 
 
I - DOS CARGOS 
1.1 O presente concurso tem a finalidade de prover cargos vagos e os que vagarem ou 
forem criados no período de validade do concurso e eventual prorrogação e, também, à
formação de cadastro de reserva.
 
1.1.1 O cadastro de reserva se constitui por candidatos aprovados que, não tendo sido 
contemplados pelo número de vagas previstas no quadro do item 1.2, têm expectativa de 
direito à convocação limitada pelo prazo de valid
em relação aos cargos remanescentes, aos que v
 
1.2 Os cargos, vagas, carga horária, salários, requisitos de escolaridade e taxa
inscrição estão estabelecidos na tabela que segue:
 
               ENSINO SUPERIOR 

Cargo 
 

Vagas
 

Prof. PEB II - 
Artes/Música 01 

Prof. PEB II - 
Educação Física 01 

Professor de 
Educação Infantil 01 

Legenda 
* CR = Cadastro de Reserva 
** Inscrições para candidatos com deficiência observar o item III 

CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2019 
 

EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES  
 

da Estância Climática de São Bento do Sapucaí
de seu Prefeito Municipal, Ronaldo Rivelino Venâncio

atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna público a 
Concurso Público conforme previsto neste edital com período de validade de 02 (dois) 
anos, podendo ser prorrogado, por igual período, a critério da Administração Municipal, a 

data de publicação de sua homologação. 

As contratações serão providas pelo Regime Jurídico Trabalhista da CLT (celetista), e 
pelo Regime Disciplinar da Lei Municipal nº 1328 de 28/01/2009 e demais legislações 

A organização do Concurso Público, recebimento das inscrições, aplicação e avaliação 
das provas serão de responsabilidade da empresa CONSCAM Assessoria e Consultoria, 
obedecidas as normas deste Edital. 

A Comissão, responsável pelo acompanhamento deste Concurso Público
Decreto Municpal nº 3.503/2019. 

1.1 O presente concurso tem a finalidade de prover cargos vagos e os que vagarem ou 
forem criados no período de validade do concurso e eventual prorrogação e, também, à

e reserva. 

1.1.1 O cadastro de reserva se constitui por candidatos aprovados que, não tendo sido 
contemplados pelo número de vagas previstas no quadro do item 1.2, têm expectativa de 
direito à convocação limitada pelo prazo de validade do concurso e eventual prorrogação, 
em relação aos cargos remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.

1.2 Os cargos, vagas, carga horária, salários, requisitos de escolaridade e taxa
tabelecidos na tabela que segue: 

 

Vagas Carga 
Horária 

Salário 
Base Requisitos

Jornada 
inicial 
19 hrs 

A partir de 
R$  

1.235,00 

Licenciatura Plena 
em Arte (em qualquer 

das linguagens) ou 
Educação Artística

Jornada 
inicial 
19 hrs 

A partir de 
R$  

1.235,00 

Licenciatura Plena 
com habilitação em 
Educação Física e 

registro no órgão de 
classe

25 horas R$  
1.335,00 

Licenciatura Plena em 
Pedagogia.

* Inscrições para candidatos com deficiência observar o item III deste edital. 

 

São Bento do Sapucaí , por 
Ronaldo Rivelino Venâncio, no uso de suas 

atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna público a realização do 
Concurso Público conforme previsto neste edital com período de validade de 02 (dois) 

ministração Municipal, a 

As contratações serão providas pelo Regime Jurídico Trabalhista da CLT (celetista), e 
pelo Regime Disciplinar da Lei Municipal nº 1328 de 28/01/2009 e demais legislações 

A organização do Concurso Público, recebimento das inscrições, aplicação e avaliação 
das provas serão de responsabilidade da empresa CONSCAM Assessoria e Consultoria, 

oncurso Público, foi nomeada 

1.1 O presente concurso tem a finalidade de prover cargos vagos e os que vagarem ou 
forem criados no período de validade do concurso e eventual prorrogação e, também, à 

1.1.1 O cadastro de reserva se constitui por candidatos aprovados que, não tendo sido 
contemplados pelo número de vagas previstas no quadro do item 1.2, têm expectativa de 

ade do concurso e eventual prorrogação, 
agarem e aos que forem criados. 

1.2 Os cargos, vagas, carga horária, salários, requisitos de escolaridade e taxa de 

Requisitos  Taxa de 
Inscrição  

Licenciatura Plena  
em Arte (em qualquer 

das linguagens) ou 
Artística 

R$ 80,00 

Licenciatura Plena  
com habilitação em 
Educação Física e 

registro no órgão de 
classe 

R$ 80,00 

icenciatura Plena em 
Pedagogia. R$ 80,00 



 

 
1.3 Os salários do cargo têm como base 
 
1.4 As atribuições dos cargos 
 
1.5 A jornada semanal de trabalho para cada cargo é a prevista no quadro do subitem 1.2 
e os horários de trabalho serão definidos a critério da Prefeitura Municipal, em função da 
natureza do cargo, atividades, plantões, es
Administração e o interesse público.
 
II – DAS INSCRIÇÕES 
2.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação tácita das normas e 
condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital
anexos, bem como em eventuais aditamentos, comunicados e instruções específicas 
para a realização do Concurso Público, em relação às quais não poderá ser alegada 
qualquer espécie de desconheciment
 
2.1.1 Objetivando evitar ônus desnecessário, o c
de recolher o valor de inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos 
e condições exigidas para o Concurso Público.
 
2.2 A inscrição deverá ser efetuada 
02/12/2019 (período em que a 2ª via do boleto estará disponíve l)
internet nos sites www.conscamweb.com.br e 
 
2.2.2 No ato da inscrição o candidato deverá indicar o cargo pretendid
observar o item 4.8. 
 
2.2.3 Após a efetivação da inscrição não será permitida, em hipótese algum
cargo pretendido. 
 
2.2.3.1 Os candidatos poderão fazer mais de uma inscrição para as funções, conforme 
quadro abaixo: 
 

1º Período
Professor PEB II –

Professor PEB II – Educação Física
 
2.2.4 Em hipótese alguma o candidato poderá realizar mais  de 1 (uma) prova no 
mesmo período (horário). ”
 
2.2.5 Não será permitida inscrição por 
condicional ou fora do prazo estabelecido.
 
2.3 O candidato, ao se inscrever, deverá ter conhecimento dos requisitos exigidos a 
seguir, comprovando-os na data da
 
a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12 
da Constituição Federal e demais disposições de
 
b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos e não ter atingido, na data da posse, a idad
para aposentadoria compulsória;
 

3 Os salários do cargo têm como base o mês de Outubro de 2019. 

1.4 As atribuições dos cargos constam no Anexo I deste edital. 

1.5 A jornada semanal de trabalho para cada cargo é a prevista no quadro do subitem 1.2 
e os horários de trabalho serão definidos a critério da Prefeitura Municipal, em função da 
natureza do cargo, atividades, plantões, escalas, atendendo as necessidades da 

istração e o interesse público. 

2.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação tácita das normas e 
condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital
anexos, bem como em eventuais aditamentos, comunicados e instruções específicas 
para a realização do Concurso Público, em relação às quais não poderá ser alegada 
qualquer espécie de desconhecimento. 

2.1.1 Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar
de recolher o valor de inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos 

igidas para o Concurso Público. 

efetuada das 10 horas do dia 18/11/2019
(período em que a 2ª via do boleto estará disponíve l),

internet nos sites www.conscamweb.com.br e www.saobentodosapucai.

2.2.2 No ato da inscrição o candidato deverá indicar o cargo pretendid

2.2.3 Após a efetivação da inscrição não será permitida, em hipótese algum

2.2.3.1 Os candidatos poderão fazer mais de uma inscrição para as funções, conforme 

1º Período  2º Período
– Arte/Música Professor de Educação Infantil
Educação Física  

Em hipótese alguma o candidato poderá realizar mais  de 1 (uma) prova no 
”  

2.2.5 Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac
ou fora do prazo estabelecido. 

2.3 O candidato, ao se inscrever, deverá ter conhecimento dos requisitos exigidos a 
os na data da convocação: 

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12 
Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 

b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos e não ter atingido, na data da posse, a idad
para aposentadoria compulsória; 

 

1.5 A jornada semanal de trabalho para cada cargo é a prevista no quadro do subitem 1.2 
e os horários de trabalho serão definidos a critério da Prefeitura Municipal, em função da 

calas, atendendo as necessidades da 

2.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação tácita das normas e 
condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital e seus 
anexos, bem como em eventuais aditamentos, comunicados e instruções específicas 
para a realização do Concurso Público, em relação às quais não poderá ser alegada 

andidato deverá orientar-se no sentido 
de recolher o valor de inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos 

18/11/2019 às 16 horas do dia 
, exclusivamente pela 

www.saobentodosapucai.sp.gov.br. 

2.2.2 No ato da inscrição o candidato deverá indicar o cargo pretendido, devendo 

2.2.3 Após a efetivação da inscrição não será permitida, em hipótese alguma, a troca do 

2.2.3.1 Os candidatos poderão fazer mais de uma inscrição para as funções, conforme 

Período  
Professor de Educação Infantil 

Em hipótese alguma o candidato poderá realizar mais  de 1 (uma) prova no 

meio bancário, pelos Correios, fac-símile, 

2.3 O candidato, ao se inscrever, deverá ter conhecimento dos requisitos exigidos a 

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12 
lei, no caso de estrangeiros;  

b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos e não ter atingido, na data da posse, a idade 



 

c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obri
 
d) estar no gozo dos direitos políticos;
 
e) possuir o nível de escolaridade exigida para o cargo público e, quando for o caso, 
habilitação profissional formal para o desenvolvimento das a
 
f) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada em 
avaliação médica. 
 
g) ter sido habilitado previamente neste concurso público;
 
h) apresentar a declaração de bens.
 
2.4 O pagamento do boleto de inscrição deverá ser feito em qualquer agência bancária 
ou casas lotéricas até o dia 03/12/2019.
 
2.4.1 Se, por qualquer razão, o cheque usado para pagamento do boleto de inscrição for 
devolvido ou efetuado pagamento a menos do valor da taxa, a inscrição do candidato 
será automaticamente cancelada.
 
2.4.2 Não será aceito pagamento da taxa de inscrição 
pela ECT (correios), fac-símile, transferência eletrônica, DOC, ordem de pagamento ou 
depósito comum em conta corrente, condicional ou fora do período de inscrições ou por 
qualquer outro meio que não
 
2.4.2.1 O pagamento por agendamento somente será aceito se comprovada a sua 
efetivação dentro do período de inscrições.
 
2.4.3 O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará 
o cancelamento da inscrição do candida
 
2.4.4 Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto 
bancário gerado no ato da inscrição e pago até a data 
 
2.4.5 A efetivação da inscrição somente ocorrerá
pagamento do boleto referente à taxa.
 
2.4.5.1 Caso seja detectada falta de informação, o candidato deverá solicitar a correção 
através do site www.conscamweb.com.br
cadastro do candidato e preencher os campos obrigatórios.
 
2.4.6 Quando do preenchimento dos dados para inscrição, se o candidato não informar 
seu email, não receberá as informações referentes ao andamento do Concurso Público 
pelo mesmo. 
 
2.4.7 O acompanhamento das 
concurso são de responsabilidade exclusiva do candidato.
 
2.5 É recomendável ao candidato observar atentamente as informações sobre 
aplicação das provas. 
 

c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares;

d) estar no gozo dos direitos políticos; 

e) possuir o nível de escolaridade exigida para o cargo público e, quando for o caso, 
profissional formal para o desenvolvimento das atribuições inerentes ao cargo; 

f) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada em 

iamente neste concurso público; 

presentar a declaração de bens. 

2.4 O pagamento do boleto de inscrição deverá ser feito em qualquer agência bancária 
03/12/2019. 

2.4.1 Se, por qualquer razão, o cheque usado para pagamento do boleto de inscrição for 
devolvido ou efetuado pagamento a menos do valor da taxa, a inscrição do candidato 
será automaticamente cancelada. 

2.4.2 Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, 
símile, transferência eletrônica, DOC, ordem de pagamento ou 

depósito comum em conta corrente, condicional ou fora do período de inscrições ou por 
qualquer outro meio que não os especificados neste Edital. 

2.4.2.1 O pagamento por agendamento somente será aceito se comprovada a sua 
entro do período de inscrições. 

2.4.3 O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará 
o cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo.

2.4.4 Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto 
bancário gerado no ato da inscrição e pago até a data de seu vencimento

2.4.5 A efetivação da inscrição somente ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do 
nto do boleto referente à taxa. 

2.4.5.1 Caso seja detectada falta de informação, o candidato deverá solicitar a correção 
www.conscamweb.com.br, opção fale conosco → assunto: correção de 

candidato e preencher os campos obrigatórios. 

2.4.6 Quando do preenchimento dos dados para inscrição, se o candidato não informar 
seu email, não receberá as informações referentes ao andamento do Concurso Público 

2.4.7 O acompanhamento das publicações e divulgações referentes ao presente 
concurso são de responsabilidade exclusiva do candidato. 

2.5 É recomendável ao candidato observar atentamente as informações sobre 

gações militares; 

e) possuir o nível de escolaridade exigida para o cargo público e, quando for o caso, 
tribuições inerentes ao cargo;  

f) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada em 

2.4 O pagamento do boleto de inscrição deverá ser feito em qualquer agência bancária 

2.4.1 Se, por qualquer razão, o cheque usado para pagamento do boleto de inscrição for 
devolvido ou efetuado pagamento a menos do valor da taxa, a inscrição do candidato 

por depósito em caixa eletrônico, 
símile, transferência eletrônica, DOC, ordem de pagamento ou 

depósito comum em conta corrente, condicional ou fora do período de inscrições ou por 

2.4.2.1 O pagamento por agendamento somente será aceito se comprovada a sua 

2.4.3 O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará 
rregularidade a qualquer tempo. 

2.4.4 Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto 
de seu vencimento. 

após a confirmação, pelo banco, do 

2.4.5.1 Caso seja detectada falta de informação, o candidato deverá solicitar a correção 
assunto: correção de 

2.4.6 Quando do preenchimento dos dados para inscrição, se o candidato não informar 
seu email, não receberá as informações referentes ao andamento do Concurso Público 

publicações e divulgações referentes ao presente 

2.5 É recomendável ao candidato observar atentamente as informações sobre o cargo e 



 

2.5.1 Considera-se inscrição efetivada aqu
estabelecido no item 2.4 deste Capítulo.
 
2.6 O candidato que prestar declaração falsa, in
as condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, 
consequentemente, anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado e 
que o fato seja constatado posteriormente.
 
2.7 As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do 
candidato, cabendo à Prefeitura Municipal de 
do Concurso Público aquele que preenchê
informações inverídicas, ainda que o fato 
 
2.8 No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios
no item 2.3, sendo obrigatória a sua comprovação quando da
exclusão do candidato do Concurso Público.
 
2.8.1 Não deverá ser enviada
CONSCAM qualquer cópia de documento,
previsto neste edital. 
 
2.8.2 Não haverá devolução de importância paga, ainda que efetuada a mais, em 
duplicidade ou fora do período de inscrição, 
Concurso Público não se realizar.
 
2.9 Para inscrever-se, o candidato deverá, du
 
a) acessar o site www.conscamweb.com.br;
 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público;
 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital e preencher 
 
d) transmitir os dados da inscrição;
 
e) imprimir o boleto bancário;
 
f) efetuar o correspondente pagamento da taxa de inscrição de acordo
deste Capítulo. 
 
2.10 A Prefeitura Municipal d
veracidade das informações prestadas pelo requerente.
 
2.10.1 Caso alguma das informações seja inverídica, a Prefeitura Municipal de 
do Sapucaí indeferirá o pedido, sem prejuízo da adoção de medidas
 
2.10.2 As informações prestadas pelo requerente são de sua inteira responsabilidade, 
podendo a Prefeitura Municipal de 
no amparo de seus direitos, bem como nos dos demais candidatos,
alegada qualquer espécie de desconhecimento.
 
2.11 Às 16 horas (horário de Brasília) do último di a do período das inscrições, a 

se inscrição efetivada aquela devidamente paga de acordo com o 
ido no item 2.4 deste Capítulo. 

2.6 O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfi
as condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, 

te, anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado e 
posteriormente. 

2.7 As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do 
Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí 

do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar 
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente.

2.8 No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios
no item 2.3, sendo obrigatória a sua comprovação quando da convocação

candidato do Concurso Público. 

2.8.1 Não deverá ser enviada à Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí 
CONSCAM qualquer cópia de documento, exceto os documentos de deficiente, 

2.8.2 Não haverá devolução de importância paga, ainda que efetuada a mais, em 
u fora do período de inscrição, seja qual for o motivo alegado, exceto se o 

não se realizar. 

se, o candidato deverá, durante o período das inscrições:

scamweb.com.br; 

correlato ao Concurso Público; 

c) ler, na íntegra, o respectivo Edital e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;

ansmitir os dados da inscrição; 

e) imprimir o boleto bancário; 

f) efetuar o correspondente pagamento da taxa de inscrição de acordo

Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí reserva-se no direito de verificar a 
ções prestadas pelo requerente. 

2.10.1 Caso alguma das informações seja inverídica, a Prefeitura Municipal de 
indeferirá o pedido, sem prejuízo da adoção de medidas 

2.10.2 As informações prestadas pelo requerente são de sua inteira responsabilidade, 
podendo a Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí utilizá-las em qualquer época, 
no amparo de seus direitos, bem como nos dos demais candidatos,

uer espécie de desconhecimento. 

2.11 Às 16 horas (horário de Brasília) do último di a do período das inscrições, a 

ela devidamente paga de acordo com o 

exata ou, ainda, que não satisfizer todas 
as condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, 

te, anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado e 

2.7 As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do 
pucaí o direito de excluir 

la com dados incorretos ou que prestar 
seja constatado posteriormente. 

2.8 No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes 
convocação, sob pena de 

São Bento do Sapucaí ou à 
exceto os documentos de deficiente, conforme 

2.8.2 Não haverá devolução de importância paga, ainda que efetuada a mais, em 
seja qual for o motivo alegado, exceto se o 

rante o período das inscrições: 

retamente a ficha de inscrição; 

f) efetuar o correspondente pagamento da taxa de inscrição de acordo com o item 2.4 

se no direito de verificar a 

2.10.1 Caso alguma das informações seja inverídica, a Prefeitura Municipal de São Bento 
 judiciais cabíveis. 

2.10.2 As informações prestadas pelo requerente são de sua inteira responsabilidade, 
las em qualquer época, 

no amparo de seus direitos, bem como nos dos demais candidatos, não podendo ser 

2.11 Às 16 horas (horário de Brasília) do último di a do período das inscrições, a 



 

ficha de inscrição e o boleto bancário, inclusive 2 ª via, não estarão mais 
disponíveis no site. 
 
2.12 O descumprimento das instruções para inscriçã
efetivação da inscrição. 
 
2.13 A Prefeitura Municipal d
responsabilizam por solicitação de inscrição pela internet não recebida por motivo de 
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas 
de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibi
transferência de dados. 
 
2.14 O candidato que necessitar de condições especiais, inclusive prova 
ampliada, etc., deverá, no período das inscrições, encaminhar por SEDEX à CONSCAM 
solicitação contendo nome completo, RG, CPF, telefone(s) e os recursos necessários 
para a realização da(s) prova(s), indicando, no envelope, o Concurso Púb
está inscrito. 
 
2.14.1 O candidato que não o fizer, durante o período das inscrições e conforme o 
estabelecido no Capítulo III, não terá a sua prova especial preparada ou as cond
especiais providenciadas. 
 
2.14.2 O atendimento às condições
ficará sujeito a análise da viabilidade e razoabilidade do solicitado.
 
2.15 Para efeito dos prazos estipulados neste Capítulo será considerada a data da 
postagem fixada pela Empresa Brasileira 
 
2.16 O candidato com deficiência deverá observar ainda o Capítulo III 
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA.
 
III – DA PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA 
3.1 Às pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das 
facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal e pela Lei n° 7.853/1989 é 
assegurado o direito de inscrição para os cargos em Concurso Público cujas atribuições 
sejam compatíveis com a deficiência de que são porta
 
3.2 Consideram-se pessoas com deficiência, aquelas que se enquadram nas categorias 
discriminadas no artigo 4° do Decreto Federal n° 3. 298/1999 e pessoa com visão 
monocular, conforme Súmula 377/2009 do S
 
3.3 Em obediência ao disposto no artigo 37 da C
percentual de 5% (cinco
individualmente, das que vierem a surgir durante o prazo de validade do presente 
Concurso Público, observando a compatibilidade da deficiência com 
as atividades essenciais do cargo público.
 
3.3.1 No caso do percentual
inferior a 0,5 (cinco décimos), o número será desprezado, não se reservando vagas para 
pessoas com deficiência e se a fração do número for igual ou superior a 0,5 (cinco 
décimos), o número será arredondado, de modo que o número de vagas destinadas às 
pessoas com deficiência seja igual ao número inteiro subsequente.

ficha de inscrição e o boleto bancário, inclusive 2 ª via, não estarão mais 

rimento das instruções para inscrição pela internet implicará a não 

A Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí e a CONSCAM não se 
responsabilizam por solicitação de inscrição pela internet não recebida por motivo de 

técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas 
de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibi

2.14 O candidato que necessitar de condições especiais, inclusive prova 
ampliada, etc., deverá, no período das inscrições, encaminhar por SEDEX à CONSCAM 
solicitação contendo nome completo, RG, CPF, telefone(s) e os recursos necessários 
para a realização da(s) prova(s), indicando, no envelope, o Concurso Púb

2.14.1 O candidato que não o fizer, durante o período das inscrições e conforme o 
estabelecido no Capítulo III, não terá a sua prova especial preparada ou as cond

2.14.2 O atendimento às condições especiais pleiteadas para a realização da(s) prova(s) 
ficará sujeito a análise da viabilidade e razoabilidade do solicitado. 

2.15 Para efeito dos prazos estipulados neste Capítulo será considerada a data da 
postagem fixada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – 

2.16 O candidato com deficiência deverá observar ainda o Capítulo III 
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. 

DA PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA  
3.1 Às pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são 
facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal e pela Lei n° 7.853/1989 é 
assegurado o direito de inscrição para os cargos em Concurso Público cujas atribuições 
sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. 

se pessoas com deficiência, aquelas que se enquadram nas categorias 
discriminadas no artigo 4° do Decreto Federal n° 3. 298/1999 e pessoa com visão 
monocular, conforme Súmula 377/2009 do STJ e Lei Estadual nº 14.481/11.

obediência ao disposto no artigo 37 da Constituição Federal, será reservado o 
5% (cinco por cento) das vagas existentes para cada cargo, 

individualmente, das que vierem a surgir durante o prazo de validade do presente 
Concurso Público, observando a compatibilidade da deficiência com 

es essenciais do cargo público. 

3.3.1 No caso do percentual de que trata o “caput” deste artigo, se a fração do número for 
inferior a 0,5 (cinco décimos), o número será desprezado, não se reservando vagas para 
pessoas com deficiência e se a fração do número for igual ou superior a 0,5 (cinco 

á arredondado, de modo que o número de vagas destinadas às 
pessoas com deficiência seja igual ao número inteiro subsequente.  

ficha de inscrição e o boleto bancário, inclusive 2 ª via, não estarão mais 

o pela internet implicará a não 

e a CONSCAM não se 
responsabilizam por solicitação de inscrição pela internet não recebida por motivo de 

técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas 
de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 

2.14 O candidato que necessitar de condições especiais, inclusive prova braile, prova 
ampliada, etc., deverá, no período das inscrições, encaminhar por SEDEX à CONSCAM 
solicitação contendo nome completo, RG, CPF, telefone(s) e os recursos necessários 
para a realização da(s) prova(s), indicando, no envelope, o Concurso Público para o qual 

2.14.1 O candidato que não o fizer, durante o período das inscrições e conforme o 
estabelecido no Capítulo III, não terá a sua prova especial preparada ou as condições 

especiais pleiteadas para a realização da(s) prova(s) 

2.15 Para efeito dos prazos estipulados neste Capítulo será considerada a data da 
 ECT. 

2.16 O candidato com deficiência deverá observar ainda o Capítulo III – DA 

prerrogativas que lhes são 
facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal e pela Lei n° 7.853/1989 é 
assegurado o direito de inscrição para os cargos em Concurso Público cujas atribuições 

se pessoas com deficiência, aquelas que se enquadram nas categorias 
discriminadas no artigo 4° do Decreto Federal n° 3. 298/1999 e pessoa com visão 

TJ e Lei Estadual nº 14.481/11. 

Federal, será reservado o 
as vagas existentes para cada cargo, 

individualmente, das que vierem a surgir durante o prazo de validade do presente 
Concurso Público, observando a compatibilidade da deficiência com  

de que trata o “caput” deste artigo, se a fração do número for 
inferior a 0,5 (cinco décimos), o número será desprezado, não se reservando vagas para 
pessoas com deficiência e se a fração do número for igual ou superior a 0,5 (cinco 

á arredondado, de modo que o número de vagas destinadas às 
 



 

 
3.4 Não havendo candidatos com deficiência aprovados para as vagas reservadas, estas 
serão preenchidas pelos demais candidatos 
classificação, para os aprovados.
 
3.5 As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no 
Decreto Federal n° 9.508/2018, participarão do Conc urso Público em igualdade de 
condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas e a nota 
mínima exigida para todos os demais candidatos. Os benefícios deverão ser requeridos 
por escrito durante o período de inscrições.
 
3.6 O candidato com deficiência, no período de inscrição, além de
procedimentos descritos no item II deste Edital, deverá enviar envelope pela ECT 
(Empresa de Correios e Telégrafos) via SEDEX, conforme modelo abaixo constante na 
letra “b” deste item, com as seguintes informações:
 
a) relatório médico (emitido a menos de 
atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença 
deficiência e, caso necessário, informar a necessidade especial para realizaçã
conforme item 2.14. 
 
b) dados pessoais: nome completo, RG e CPF constantes no relató
Modelo do envelope (via sedex)
À CONSCAM 
Concurso Público nº 002/2019
Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí
Cargo: _____________________
Participação de Candidato Portador de Deficiência
Rua Carlos Trecenti, 340 – Vila Santa Cecília 
 
3.6.1 Para efeito do prazo estipulado no 
na ECT. 
3.6.2 O tempo para a realização da(s) prova(s) a que os candidatos deficientes serão 
submetidos, desde que requerido justificadamente, poderá ser diferente daquele previsto 
para os demais candidatos, 
decorrência da deficiência. 
 
3.7 O candidato que, no ato da inscrição, não declarar ser deficiente ou aquele que se 
declarar e não atender ao 
deficiência. 
 
3.8 O candidato convocado inscrito como deficiente que atender ao disposto neste edital, 
será convocado pela Prefeitura Municipal, em época oportuna, para perícia médica a fim 
de verificar a configuração e a 
 
3.9 Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de
deficiência será elaborada somente a Lista de 
 
3.10 Será desclassificado do Concurso Público o candidato que não comparecer à perícia 
médica e/ou aquele que tiver deficiência considerada incompatível com as atribuições do 
cargo, mesmo que submetidos e habilitados em quaisquer das etapas do Concurso 

Não havendo candidatos com deficiência aprovados para as vagas reservadas, estas 
serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observando

assificação, para os aprovados. 

As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no 
Decreto Federal n° 9.508/2018, participarão do Conc urso Público em igualdade de 

candidatos no que se refere ao conteúdo das provas e a nota 
mínima exigida para todos os demais candidatos. Os benefícios deverão ser requeridos 

urante o período de inscrições. 

3.6 O candidato com deficiência, no período de inscrição, além de
procedimentos descritos no item II deste Edital, deverá enviar envelope pela ECT 
(Empresa de Correios e Telégrafos) via SEDEX, conforme modelo abaixo constante na 

, com as seguintes informações: 

a) relatório médico (emitido a menos de 01 (um) ano) original ou cópia autenticada 
atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a causa da 

iciência e, caso necessário, informar a necessidade especial para realizaçã

b) dados pessoais: nome completo, RG e CPF constantes no relatório médico.
Modelo do envelope (via sedex)  

/2019 
Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí 
Cargo: _____________________ 
Participação de Candidato Portador de Deficiência  

Vila Santa Cecília – CEP: 18.683-214 - Lençóis Paulista 

3.6.1 Para efeito do prazo estipulado no item 3.6, será considerada a data de postagem 

O tempo para a realização da(s) prova(s) a que os candidatos deficientes serão 
submetidos, desde que requerido justificadamente, poderá ser diferente daquele previsto 
para os demais candidatos, levando-se em conta o grau de dificuldade apresentado

3.7 O candidato que, no ato da inscrição, não declarar ser deficiente ou aquele que se 
declarar e não atender ao solicitado no item 3.6, não será consi

3.8 O candidato convocado inscrito como deficiente que atender ao disposto neste edital, 
será convocado pela Prefeitura Municipal, em época oportuna, para perícia médica a fim 
de verificar a configuração e a compatibilidade da deficiência. 

3.9 Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de
deficiência será elaborada somente a Lista de Classificação Definitiva Geral.

3.10 Será desclassificado do Concurso Público o candidato que não comparecer à perícia 
aquele que tiver deficiência considerada incompatível com as atribuições do 

cargo, mesmo que submetidos e habilitados em quaisquer das etapas do Concurso 

Não havendo candidatos com deficiência aprovados para as vagas reservadas, estas 
aprovados, observando-se a ordem de 

As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no 
Decreto Federal n° 9.508/2018, participarão do Conc urso Público em igualdade de 

candidatos no que se refere ao conteúdo das provas e a nota 
mínima exigida para todos os demais candidatos. Os benefícios deverão ser requeridos 

3.6 O candidato com deficiência, no período de inscrição, além de observar os 
procedimentos descritos no item II deste Edital, deverá enviar envelope pela ECT 
(Empresa de Correios e Telégrafos) via SEDEX, conforme modelo abaixo constante na 

original ou cópia autenticada 
atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 

CID, bem como a causa da 
iciência e, caso necessário, informar a necessidade especial para realização da prova, 

rio médico. 

Lençóis Paulista - SP 

rada a data de postagem 

O tempo para a realização da(s) prova(s) a que os candidatos deficientes serão 
submetidos, desde que requerido justificadamente, poderá ser diferente daquele previsto  

se em conta o grau de dificuldade apresentado em 

3.7 O candidato que, no ato da inscrição, não declarar ser deficiente ou aquele que se 
solicitado no item 3.6, não será considerado portador de 

3.8 O candidato convocado inscrito como deficiente que atender ao disposto neste edital, 
será convocado pela Prefeitura Municipal, em época oportuna, para perícia médica a fim 

3.9 Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos com 
Classificação Definitiva Geral. 

3.10 Será desclassificado do Concurso Público o candidato que não comparecer à perícia 
aquele que tiver deficiência considerada incompatível com as atribuições do 

cargo, mesmo que submetidos e habilitados em quaisquer das etapas do Concurso 



 

Público. 
 
3.11 A condição de deficiente após a contratação não poderá ser arguida para justificar a 
concessão de readaptação do cargo e 
 
3.12 Os documentos encaminhados fora da forma e dos prazos estipulados neste
Capítulo não serão conhecidos.
 
IV – DAS PROVAS 
4.1 O Concurso Público realizar
e classificatório e prova de títulos
 
4.2 O candidato que se inscrever para mais de 01 (um) cargo
no subitem 2.2.4. 
 
4.3 A divulgação do local e horário das provas deverá ser acompanhada pelo candidato 
por meio de Edital de Convocação a ser disponibilizado no 
de São Bento do Sapucaí 
www.saobentodosapucai.sp.gov.br
desconhecimento. 
 
4.3.1 Eventualmente, se, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não 
constar na Lista de Inscrito para as provas,
previsto no item 8.2 deste edital.
 
4.3.2 Ocorrendo o caso constante do item 4.3.1, poderá o candidato participar do 
Concurso Público e realizar a(s) prova(s) se apresentar o respectivo comprovante de 
pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, devendo, para tanto, preencher, 
datar e assinar, no dia da(s) p
 
4.3.3 A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita à 
posterior verificação da regu
 
4.3.4 Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será 
automaticamente cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de qualquer 
formalidade, considerados nulos 
 
4.4 O candidato somente poderá realizar a(s) prova(s) na data, horário e local definido, 
não podendo ser alegada qualq
 
4.5 O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, deverá 
solicitar através do site www.conscamweb.com.br
� correção de cadastro do candidato
 
4.5.1 O candidato que não atender aos termos do item 4.5 deverá arcar, exclusivamente, 
com as consequências advindas 
 
4.6 São de responsabilidade do candidato, inclusive no que diz respeito aos seus dados 
pessoais, a verificação e a conferência do material entregu
provas. 
 
4.7 No dia da realização da prova, caso o candidato queira fazer alguma reclamação ou 

A condição de deficiente após a contratação não poderá ser arguida para justificar a 
concessão de readaptação do cargo e de aposentadoria por invalidez.

Os documentos encaminhados fora da forma e dos prazos estipulados neste
cidos. 

1 O Concurso Público realizar-se-á através de provas objetivas de caráter eliminatório 
prova de títulos  de caráter classificatório. 

4.2 O candidato que se inscrever para mais de 01 (um) cargo deverá observar o disposto 

A divulgação do local e horário das provas deverá ser acompanhada pelo candidato 
por meio de Edital de Convocação a ser disponibilizado no Mural da Prefeitura Municipal 

São Bento do Sapucaí e nos sites www.conscamweb.com.br e 
www.saobentodosapucai.sp.gov.br, não podendo ser alegada qualquer espécie de 

4.3.1 Eventualmente, se, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não 
constar na Lista de Inscrito para as provas, esse deverá entrar com recurso conforme 

visto no item 8.2 deste edital. 

4.3.2 Ocorrendo o caso constante do item 4.3.1, poderá o candidato participar do 
Concurso Público e realizar a(s) prova(s) se apresentar o respectivo comprovante de 

tuado nos moldes previstos neste Edital, devendo, para tanto, preencher, 
datar e assinar, no dia da(s) prova(s), formulário específico. 

4.3.3 A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita à 
posterior verificação da regularidade da referida inscrição. 

4.3.4 Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será 
automaticamente cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de qualquer 
formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

4.4 O candidato somente poderá realizar a(s) prova(s) na data, horário e local definido, 
não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

4.5 O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, deverá 
ravés do site www.conscamweb.com.br, escolher a opção fale conosco 

correção de cadastro do candidato e preencher os dados obrigatórios.

4.5.1 O candidato que não atender aos termos do item 4.5 deverá arcar, exclusivamente, 
ências advindas de sua omissão. 

4.6 São de responsabilidade do candidato, inclusive no que diz respeito aos seus dados 
pessoais, a verificação e a conferência do material entregue para a realização das 

4.7 No dia da realização da prova, caso o candidato queira fazer alguma reclamação ou 

A condição de deficiente após a contratação não poderá ser arguida para justificar a 
de aposentadoria por invalidez. 

Os documentos encaminhados fora da forma e dos prazos estipulados neste 

de caráter eliminatório 

deverá observar o disposto 

A divulgação do local e horário das provas deverá ser acompanhada pelo candidato 
da Prefeitura Municipal 

e nos sites www.conscamweb.com.br e 
não podendo ser alegada qualquer espécie de 

4.3.1 Eventualmente, se, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não 
esse deverá entrar com recurso conforme 

4.3.2 Ocorrendo o caso constante do item 4.3.1, poderá o candidato participar do 
Concurso Público e realizar a(s) prova(s) se apresentar o respectivo comprovante de 

tuado nos moldes previstos neste Edital, devendo, para tanto, preencher, 

4.3.3 A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita à 

4.3.4 Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será 
automaticamente cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de qualquer 

4.4 O candidato somente poderá realizar a(s) prova(s) na data, horário e local definido, 

4.5 O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, deverá 
, escolher a opção fale conosco 

reencher os dados obrigatórios. 

4.5.1 O candidato que não atender aos termos do item 4.5 deverá arcar, exclusivamente, 

4.6 São de responsabilidade do candidato, inclusive no que diz respeito aos seus dados 
e para a realização das 

4.7 No dia da realização da prova, caso o candidato queira fazer alguma reclamação ou 



 

sugestão, deverá procurar a sala de coordenação no local em q
provas. 
 
4.8 Será excluído do Concurso Público o candidato que:
 
a) não comparecer as provas, conforme convocação divulgada no Mural da Prefeitura 
Municipal de São Bento do Sapucaí e nos sites www.conscamweb.com.br e 
www.saobentodosapucai.sp.gov.br
 
b) apresentar-se fora de local, sala, turm
Convocação; 
 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previ
4.13; 
 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou do local de prova (s) sem o 
acompanhamento de um fiscal
 
e) estiver, durante a aplicação da(s) prova(s), fazendo uso de calculadora, relógio com 
calculadora e/ou agenda eletrônica ou similar;
 
f) estiver, no local de prova(s), portando qualquer equipamento eletrônico e/ou sonoro 
e/ou de comunicação ligados;
 
g) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou 
por escrito, bem como fazendo uso de material não permitid
provas; 
 
h) lançar meios ilícitos para a realização das provas;
 
i) não devolver ao fiscal qualquer ma
 
j) estiver portando arma, ainda
 
k) durante o processo, não atender a quaisquer das disposiç
Edital; 
 
l) perturbar, de qualquer modo,
 
m) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe 
encarregada da aplicação das provas;
 
n) retirar-se do local de prova(s) antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.
 
Da Prova Objetiva 
4.9 A prova objetiva , para todos os 
do candidato, necessário ao desempenho do cargo.
 
4.10 A prova objetiva, PROVAVELMENTE, será realizada no dia 
08h00min para o 1º período e a partir das 14h00min para o 2º período
serão fechados os portões. 
 

sugestão, deverá procurar a sala de coordenação no local em que estiver prestando as 

ncurso Público o candidato que: 

não comparecer as provas, conforme convocação divulgada no Mural da Prefeitura 
Municipal de São Bento do Sapucaí e nos sites www.conscamweb.com.br e 
www.saobentodosapucai.sp.gov.br seja qual for o motivo alegado; 

se fora de local, sala, turma, data e horário estabel

c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto na alínea “b” do item 

se, durante o processo, da sala ou do local de prova (s) sem o 
mpanhamento de um fiscal; 

e) estiver, durante a aplicação da(s) prova(s), fazendo uso de calculadora, relógio com 
u agenda eletrônica ou similar; 

f) estiver, no local de prova(s), portando qualquer equipamento eletrônico e/ou sonoro 
e comunicação ligados; 

g) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou 
por escrito, bem como fazendo uso de material não permitido para a realização das 

s para a realização das provas; 

qualquer material de aplicação das provas; 

j) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte; 

k) durante o processo, não atender a quaisquer das disposições estabelecidas neste 

l) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 

m) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe 
regada da aplicação das provas; 

se do local de prova(s) antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.

, para todos os cargos, visa avaliar o grau de conhecimento teórico 
do candidato, necessário ao desempenho do cargo. 

A prova objetiva, PROVAVELMENTE, será realizada no dia 19/
para o 1º período e a partir das 14h00min para o 2º período

 

ue estiver prestando as 

não comparecer as provas, conforme convocação divulgada no Mural da Prefeitura 
Municipal de São Bento do Sapucaí e nos sites www.conscamweb.com.br e 

e horário estabelecidos no Edital de 

sto na alínea “b” do item 

se, durante o processo, da sala ou do local de prova (s) sem o 

e) estiver, durante a aplicação da(s) prova(s), fazendo uso de calculadora, relógio com 

f) estiver, no local de prova(s), portando qualquer equipamento eletrônico e/ou sonoro 

g) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou 
o para a realização das 

ões estabelecidas neste 

m) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe 

se do local de prova(s) antes de decorrido o tempo mínimo de permanência. 

cargos, visa avaliar o grau de conhecimento teórico 

/01/2020, a partir das 
para o 1º período e a partir das 14h00min para o 2º período, horário em que 



 

4.10.1 A convocação e confirmação da
divulgada no mural da Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí e nos sites
www.conscamweb.com.br e 
deste Concurso Público – Anexo 
 
4.10.2 Havendo alteração da data prevista, as provas poderão ocorrer em domingos ou 
feriados. O acompanhamento da divulgação da data da prova é de responsabilidade 
exclusiva do candidato. 
 
4.11 A prova objetiva será composta de questões de múltipla escolha, com 05 
alternativas cada uma, e será elaborada de acordo com o conteúdo programático 
constante do Anexo II, conforme quadro abaixo:
 

Cargo  

Todos os Cargos

 
4.12 A duração da prova objetiva será de 
 
4.13 O candidato deverá comparecer ao local designado para a(s) prova(s), constante do 
Edital de Convocação, com antecedência mínima de 60 
seu início, munido de: 
 
a) caneta esferográfica de material transparente de tinta de cor azul ou preta, l
e borracha macia; e; 
 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação: Cédula de Identidade (RG
Carteira de Órgão ou Conselho de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei 
Federal nº 9.503/97, Passaporte, Carteiras de Identidade expedidas pelas Forças 
Armadas, Polícias Militares e
 
4.13.1 Somente será admitido na sala ou local de prova(s) o candidato que apresentar 
um dos documentos discriminados na alínea “b” do item 4.13 deste Capítulo e desde que 
permita, com clareza, a sua identificação.
 
4.13.2 O candidato que não apresentar o documento, conforme a alínea “b” do item 4.13 
deste Capítulo, não fará a(s) prova(s), sendo considerado ausente e eliminado do 
Concurso Público. 
 
4.13.3 Não serão aceitos protocolos, cópia dos 
autenticada, boletim de ocorrência ou quaisquer outros documentos não constantes deste 
Edital, inclusive carteira funcion
 
4.14 Os portões serão fechados impreterivelmente no horário estabelecido
realização da(s) prova(s). 
 
4.15 Não será admitido na sala ou no local de provas o candidato que se apresentar após 
o horário estabelecido para o seu início.
 
4.16 Durante a(s) prova(s) objetiva(s), não serão permitidas qualquer espécie de consulta 

A convocação e confirmação da data e local de realização da Prova será 
mural da Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí e nos sites

e www.saobentodosapucai.sp.gov.br, conforme Cronograma 
Anexo IV.  

4.10.2 Havendo alteração da data prevista, as provas poderão ocorrer em domingos ou 
feriados. O acompanhamento da divulgação da data da prova é de responsabilidade 

4.11 A prova objetiva será composta de questões de múltipla escolha, com 05 
alternativas cada uma, e será elaborada de acordo com o conteúdo programático 

II, conforme quadro abaixo: 

Prova  

os Cargos 
Português 

Matemática 
Conhecimentos Específicos 

4.12 A duração da prova objetiva será de 03 (três) horas. 

4.13 O candidato deverá comparecer ao local designado para a(s) prova(s), constante do 
Edital de Convocação, com antecedência mínima de 60 minutos do horário previ

a) caneta esferográfica de material transparente de tinta de cor azul ou preta, l

b) original de um dos seguintes documentos de identificação: Cédula de Identidade (RG
Carteira de Órgão ou Conselho de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei 
Federal nº 9.503/97, Passaporte, Carteiras de Identidade expedidas pelas Forças 
Armadas, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. 

4.13.1 Somente será admitido na sala ou local de prova(s) o candidato que apresentar 
um dos documentos discriminados na alínea “b” do item 4.13 deste Capítulo e desde que 

sua identificação. 

4.13.2 O candidato que não apresentar o documento, conforme a alínea “b” do item 4.13 
deste Capítulo, não fará a(s) prova(s), sendo considerado ausente e eliminado do 

4.13.3 Não serão aceitos protocolos, cópia dos documentos citados, ainda que 
autenticada, boletim de ocorrência ou quaisquer outros documentos não constantes deste 
Edital, inclusive carteira funcional de ordem pública ou privada. 

4.14 Os portões serão fechados impreterivelmente no horário estabelecido

4.15 Não será admitido na sala ou no local de provas o candidato que se apresentar após 
estabelecido para o seu início. 

4.16 Durante a(s) prova(s) objetiva(s), não serão permitidas qualquer espécie de consulta 

data e local de realização da Prova será 
mural da Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí e nos sites 

conforme Cronograma 

4.10.2 Havendo alteração da data prevista, as provas poderão ocorrer em domingos ou 
feriados. O acompanhamento da divulgação da data da prova é de responsabilidade 

4.11 A prova objetiva será composta de questões de múltipla escolha, com 05 
alternativas cada uma, e será elaborada de acordo com o conteúdo programático 

Quantidade de 
Questões  

 

10 
05 
15 

4.13 O candidato deverá comparecer ao local designado para a(s) prova(s), constante do 
minutos do horário previsto para 

a) caneta esferográfica de material transparente de tinta de cor azul ou preta, lápis preto 

b) original de um dos seguintes documentos de identificação: Cédula de Identidade (RG), 
Carteira de Órgão ou Conselho de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei 
Federal nº 9.503/97, Passaporte, Carteiras de Identidade expedidas pelas Forças 

4.13.1 Somente será admitido na sala ou local de prova(s) o candidato que apresentar 
um dos documentos discriminados na alínea “b” do item 4.13 deste Capítulo e desde que 

4.13.2 O candidato que não apresentar o documento, conforme a alínea “b” do item 4.13 
deste Capítulo, não fará a(s) prova(s), sendo considerado ausente e eliminado do 

documentos citados, ainda que 
autenticada, boletim de ocorrência ou quaisquer outros documentos não constantes deste 

4.14 Os portões serão fechados impreterivelmente no horário estabelecido para 

4.15 Não será admitido na sala ou no local de provas o candidato que se apresentar após 

4.16 Durante a(s) prova(s) objetiva(s), não serão permitidas qualquer espécie de consulta 



 

a códigos, livros, manuais, impressos, anotações e/ou outro tipo de pesquisa, utilização 
de outro material não fornecido pela CONSCAM, de relógio, telefone celular ou qualquer 
equipamento eletrônico, protetor auricular, boné,
 
4.17 O telefone celular e/ou qualquer equipamento eletrônico, deverá ser desligado antes 
de entrar no prédio de aplicação e, durante a aplicação das provas, deverão permanecer 
desligados no chão ou dentro da bolsa até a saída da sala
candidato. 
 
4.17.1 Será imediatamente desclassificado o candidato que for identificado portando 
celular durante o período de aplicação da prova.
 
4.18 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o 
atraso ou a ausência do candidato, nem aplicação das provas fora do local, sala, turma, 
data e horário pré-estabelecidos.
 
4.19 O candidato não poderá ausentar
acompanhamento de um fiscal.
 
4.20 Em caso de necessidade de amamentação durante 
deverá levar um acompanhante maior de idade, devidamente comprovada, 
local reservado para tal finalidade e
 
4.20.1 Para tanto, a candidata deverá solicitar antecipadamente através
contato@conscamweb.com.br, inserir no assunto: Solicitação 
Concurso Público da Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí
 
4.20.2 A CONSCAM não se responsabiliza pela criança no caso de a candidata não levar 
o acompanhante, podendo, inclusive, ocasiona
 
4.20.3 No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma 
fiscal, sem a presença do responsável pela criança.
 
4.20.3.1 A candidata, neste momento, deverá fechar seu caderno de pr
e deixá-lo sobre a carteira. 
 
4.20.3.2 Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da 
candidata. 
 
4.20.4 Excetuada a situação prevista no item 4.20 deste Capítulo, não será permitida a 
permanência de qualquer acompanhante, inclusive criança, nas dependências do local de 
realização das provas, podendo ocasionar inclusive a não participação do ca
Concurso Público. 
 
4.21 Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em virtude 
de afastamento, por qualquer motivo, de candid
 
4.22 É reservado à CONSCAM e 
julgue necessário, o direito de utilizar detector de metais durante a aplicação das provas.
 
4.23 O horário de início da(s) prova(s) será
após os devidos esclarecimentos sobre sua aplicação.

códigos, livros, manuais, impressos, anotações e/ou outro tipo de pesquisa, utilização 
de outro material não fornecido pela CONSCAM, de relógio, telefone celular ou qualquer 
equipamento eletrônico, protetor auricular, boné, gorro, chapéu e óculos de sol.

4.17 O telefone celular e/ou qualquer equipamento eletrônico, deverá ser desligado antes 
de entrar no prédio de aplicação e, durante a aplicação das provas, deverão permanecer 
desligados no chão ou dentro da bolsa até a saída da sala, sob pena de eliminaç

4.17.1 Será imediatamente desclassificado o candidato que for identificado portando 
período de aplicação da prova. 

4.18 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o 
do candidato, nem aplicação das provas fora do local, sala, turma, 

estabelecidos. 

4.19 O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de provas sem
acompanhamento de um fiscal. 

4.20 Em caso de necessidade de amamentação durante as provas objetivas a candidata 
deverá levar um acompanhante maior de idade, devidamente comprovada, 
local reservado para tal finalidade e será responsável pela criança. 

4.20.1 Para tanto, a candidata deverá solicitar antecipadamente através
contato@conscamweb.com.br, inserir no assunto: Solicitação 

Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí. 

não se responsabiliza pela criança no caso de a candidata não levar 
endo, inclusive, ocasionar a sua eliminação do processo.

4.20.3 No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma 
ça do responsável pela criança. 

4.20.3.1 A candidata, neste momento, deverá fechar seu caderno de pr

4.20.3.2 Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da 

4.20.4 Excetuada a situação prevista no item 4.20 deste Capítulo, não será permitida a 
acompanhante, inclusive criança, nas dependências do local de 

realização das provas, podendo ocasionar inclusive a não participação do ca

4.21 Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em virtude 
fastamento, por qualquer motivo, de candidato da sala ou local de provas.

4.22 É reservado à CONSCAM e à Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí
julgue necessário, o direito de utilizar detector de metais durante a aplicação das provas.

horário de início da(s) prova(s) será (ão) definido(s) em cada sala de aplicação, 
recimentos sobre sua aplicação. 

códigos, livros, manuais, impressos, anotações e/ou outro tipo de pesquisa, utilização 
de outro material não fornecido pela CONSCAM, de relógio, telefone celular ou qualquer 

gorro, chapéu e óculos de sol. 

4.17 O telefone celular e/ou qualquer equipamento eletrônico, deverá ser desligado antes 
de entrar no prédio de aplicação e, durante a aplicação das provas, deverão permanecer 

, sob pena de eliminação do 

4.17.1 Será imediatamente desclassificado o candidato que for identificado portando 

4.18 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o 
do candidato, nem aplicação das provas fora do local, sala, turma, 

se da sala ou local de provas sem o 

as provas objetivas a candidata 
deverá levar um acompanhante maior de idade, devidamente comprovada, que ficará em 

4.20.1 Para tanto, a candidata deverá solicitar antecipadamente através do email 
contato@conscamweb.com.br, inserir no assunto: Solicitação – Amamentação – 

 

não se responsabiliza pela criança no caso de a candidata não levar 
r a sua eliminação do processo. 

4.20.3 No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma 

4.20.3.1 A candidata, neste momento, deverá fechar seu caderno de prova, se for o caso, 

4.20.3.2 Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da 

4.20.4 Excetuada a situação prevista no item 4.20 deste Capítulo, não será permitida a 
acompanhante, inclusive criança, nas dependências do local de 

realização das provas, podendo ocasionar inclusive a não participação do candidato no 

4.21 Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em virtude 
ato da sala ou local de provas. 

à Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí, caso 
julgue necessário, o direito de utilizar detector de metais durante a aplicação das provas. 

(ão) definido(s) em cada sala de aplicação, 



 

 
4.24 Para a realização da prova objetiva, o candidato receberá a folha de respostas e o 
caderno de questões da prova ob
 
4.25 É de responsabilidade do candidato a leitura das instruções contidas na folha de 
respostas e no caderno de questões da prova objetiva, não podendo ser alegada 
qualquer espécie de desconhecimento.
 
4.26 A folha de respostas, cujo preenchimento
único documento válido para a correção.
 
4.26.1 O candidato deverá transcrever as respostas para a folha de respostas, com 
caneta esferográfica de material transparente de tinta de cor azul ou preta, bem co
assinar no campo apropriado.
 
4.26.2 Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem 
questão não respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesm
esteja correta. 
 
4.26.3 Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo
assinatura, sob pena de acarretar preju
 
4.26.4 Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de re
candidato.  
 
4.27 O candidato que tenha solicitado fiscal transcritor, pro
deverá indicar os alvéolos a serem preenchidos pelo fiscal
 
4.28 O candidato somente poderá retirar
depois de transcorrido 01 (uma) hora de duração, l
prova. 
 
4.28.1 Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido 
tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão da prova objetiva ou 
procedendo à transcrição para a folha de 
 
4.29 Ao final da prova o candidato deverá entregar, devidamente assinada, a folha de 
reposta ao fiscal da sala, sob pena de desclassificação.
 
4.30 Os 03 (três) últimos candidatos presentes nas salas de aplicação da(s) prova(s) 
deverão aguardar o fechamento dos envelopes das provas e demais documentos e 
assiná-los. 
 
4.31 O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado no Mural da Prefeitura Municipal 
de São Bento do Sapucaí e nos sites www.conscamweb.com.br e 
www.saobentodosapucai.sp.gov.br
Público. 
 
4.32 Para realização da prova deverá ser observado, também, o Capítulo V 
JULGAMENTO DAS PROVAS E DA HABILITAÇÃO.
 
Da Prova de Títulos 

4.24 Para a realização da prova objetiva, o candidato receberá a folha de respostas e o 
de questões da prova objetiva. 

4.25 É de responsabilidade do candidato a leitura das instruções contidas na folha de 
respostas e no caderno de questões da prova objetiva, não podendo ser alegada 

uer espécie de desconhecimento. 

4.26 A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o 
único documento válido para a correção. 

4.26.1 O candidato deverá transcrever as respostas para a folha de respostas, com 
caneta esferográfica de material transparente de tinta de cor azul ou preta, bem co

r no campo apropriado. 

4.26.2 Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem 
questão não respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesm

4.26.3 Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à 
assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho do candidato.

4.26.4 Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de re

4.27 O candidato que tenha solicitado fiscal transcritor, provas em braile ou ampliada, 
deverá indicar os alvéolos a serem preenchidos pelo fiscal designado para tal finalidade.

4.28 O candidato somente poderá retirar-se da sala de aplicação da(s) prova(s) objetiva 
depois de transcorrido 01 (uma) hora de duração, levando consigo somente o caderno de 

4.28.1 Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido 
tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão da prova objetiva ou 

ição para a folha de respostas. 

4.29 Ao final da prova o candidato deverá entregar, devidamente assinada, a folha de 
, sob pena de desclassificação. 

4.30 Os 03 (três) últimos candidatos presentes nas salas de aplicação da(s) prova(s) 
o fechamento dos envelopes das provas e demais documentos e 

O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado no Mural da Prefeitura Municipal 
de São Bento do Sapucaí e nos sites www.conscamweb.com.br e 
www.saobentodosapucai.sp.gov.br, conforme Anexo IV – Cronograma do Concurso 

Para realização da prova deverá ser observado, também, o Capítulo V 
JULGAMENTO DAS PROVAS E DA HABILITAÇÃO. 

4.24 Para a realização da prova objetiva, o candidato receberá a folha de respostas e o 

4.25 É de responsabilidade do candidato a leitura das instruções contidas na folha de 
respostas e no caderno de questões da prova objetiva, não podendo ser alegada 

é de responsabilidade do candidato, é o 

4.26.1 O candidato deverá transcrever as respostas para a folha de respostas, com 
caneta esferográfica de material transparente de tinta de cor azul ou preta, bem como 

4.26.2 Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem 
questão não respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas 

reservado às respostas ou à 
ízo ao desempenho do candidato. 

4.26.4 Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de respostas por erro do 

vas em braile ou ampliada, 
designado para tal finalidade. 

se da sala de aplicação da(s) prova(s) objetiva 
igo somente o caderno de 

4.28.1 Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido 
tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão da prova objetiva ou 

4.29 Ao final da prova o candidato deverá entregar, devidamente assinada, a folha de 

4.30 Os 03 (três) últimos candidatos presentes nas salas de aplicação da(s) prova(s) 
o fechamento dos envelopes das provas e demais documentos e 

O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado no Mural da Prefeitura Municipal 
de São Bento do Sapucaí e nos sites www.conscamweb.com.br e 

Cronograma do Concurso 

Para realização da prova deverá ser observado, também, o Capítulo V – DO 



 

4.33 Os candidatos que forem apresentar títulos deverão 
local da realização da Prova Objetiva.
 
4.34 A entrega, mediante recibo, será efetuada da abertura dos portões até o 
encerramento das provas. Após o respectivo período, os documentos não serão aceitos.
 
4.35 O candidato que for protocolar os documentos da Prova de Títulos deverá entregá
los preenchido e assinado conforme item 4.
cargo. 
 
4.36 Não haverá desclassificação do candidato pela não apresentação dos títulos.
 
TÍTULOS ACADÊMICOS 

Título  
 

STRICTU SENSU - Título 
de doutor na área em que 

concorre ou em área 
relacionada, concluído ate 

a data da apresentação 
dos títulos 

 
STRICTU SENSU – Título 
de Mestre na área em que 

concorre ou em área 
relacionada, concluído até 

a data da apresentação 
dos títulos. 

LATO SENSU – Certificado 
de Pós-graduação – 

duração mínima de 360 
horas, na área em que 
concorre ou em área 

relacionada, concluído até 
a data da apresentação 

dos títulos. 
 
4.37 A pontuação máxima da prova de títulos será de 10
candidato apresentar apenas um título de cada grau de formação (Doutorado, Mestra
Pós-Graduação lato sensu). 
 
4.38 Serão analisados apenas os títulos
neste item. 
 
4.39 Quando a documentação estiver relacionada a certificados ou diplomas de cursos, 
estes deverão ser apresentados mediante cópia frente e verso, devida
autenticadas em cartório. 
 
4.40 Os títulos referentes à conclusão de cursos de pós graduação em nível de mestrado 
ou de doutorado deverão ser de cursos reconhecidos pela Coordenação de 

que forem apresentar títulos deverão entregá-
local da realização da Prova Objetiva. 

A entrega, mediante recibo, será efetuada da abertura dos portões até o 
encerramento das provas. Após o respectivo período, os documentos não serão aceitos.

protocolar os documentos da Prova de Títulos deverá entregá
los preenchido e assinado conforme item 4.43 e no período de prova correspondente ao 

Não haverá desclassificação do candidato pela não apresentação dos títulos.

Valor Unitário  Comprovante

Título 
de doutor na área em que 

relacionada, concluído ate 

 
 
 

05 

Diploma devidamente registrado ou ata 
da apresentação da defesa de tese, ou 
declaração/certificado de conclusão de 
curso expedido por instituição oficial, em 
papel timbrado da instituição, contendo 
data, assinatura e nome do responsável 
pelo documento e reconhecido pelo 
MEC. 

Título 
de Mestre na área em que 

relacionada, concluído até 

 
 
 

03 

Diploma devidamente registrado ou 
apresentação da 
mestrado, ou declaração/certificado de 
conclusão de curso expedido pela 
instituição oficial, em papel 
instituição contendo data, assinatura e 
nome do responsável pelo documento e 
reconhecido pelo MEC.

Certificado 

relacionada, concluído até 

 
 
 

02 

Certificado de Pós Graduação MBA, 
especialização devidamente registrado 
pelo orgão expedidor, impresso em papel 
timbrado da instituição, contendo data, 
assinatura e nome do responsável pelo 
documento/livro de registro e 
reconhecido pelo MEC.

a da prova de títulos será de 10 (dez) pontos, podendo o 
candidato apresentar apenas um título de cada grau de formação (Doutorado, Mestra

 

Serão analisados apenas os títulos acadêmicos apresentados conforme previsto 

Quando a documentação estiver relacionada a certificados ou diplomas de cursos, 
estes deverão ser apresentados mediante cópia frente e verso, devida

Os títulos referentes à conclusão de cursos de pós graduação em nível de mestrado 
ou de doutorado deverão ser de cursos reconhecidos pela Coordenação de 

-los no mesmo dia e 

A entrega, mediante recibo, será efetuada da abertura dos portões até o 
encerramento das provas. Após o respectivo período, os documentos não serão aceitos.  

protocolar os documentos da Prova de Títulos deverá entregá-
prova correspondente ao 

Não haverá desclassificação do candidato pela não apresentação dos títulos. 

Comprovante  
Diploma devidamente registrado ou ata 
da apresentação da defesa de tese, ou 
declaração/certificado de conclusão de 
curso expedido por instituição oficial, em 
papel timbrado da instituição, contendo 
data, assinatura e nome do responsável 
pelo documento e reconhecido pelo 

Diploma devidamente registrado ou 
apresentação da dissertação de 
mestrado, ou declaração/certificado de 
conclusão de curso expedido pela 
instituição oficial, em papel timbrado da 
instituição contendo data, assinatura e 
nome do responsável pelo documento e 
reconhecido pelo MEC. 
Certificado de Pós Graduação MBA, 
especialização devidamente registrado 
pelo orgão expedidor, impresso em papel 
timbrado da instituição, contendo data, 
assinatura e nome do responsável pelo 
documento/livro de registro e 
reconhecido pelo MEC. 

) pontos, podendo o 
candidato apresentar apenas um título de cada grau de formação (Doutorado, Mestrado e 

apresentados conforme previsto 

Quando a documentação estiver relacionada a certificados ou diplomas de cursos, 
estes deverão ser apresentados mediante cópia frente e verso, devidamente 

Os títulos referentes à conclusão de cursos de pós graduação em nível de mestrado 
ou de doutorado deverão ser de cursos reconhecidos pela Coordenação de 



 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
 
4.41 Caso o candidato ainda não detenha a posse de seu diploma de mestrado e/ou 
doutorado, deverá apresentar em seu lugar a ata de dissert
tese. 
 
4.42 O título de curso realizado no exterior somente será considerado válido se o 
documento estiver traduzido para o Português por tradutor juramentado e em 
conformidade com as normas estabelecidas na Resolução nº 01 de 03/04/2001 da 
Câmara de Educação Superio
 
4.43 No ato de entrega de títulos o candidato deverá entregar, completamente 
preenchido (inclusive o número de inscrição) e assinado, o formulário constan
III deste Edital. Juntamente com o formulário preench
cópia autenticada em cartório
pena de não ter o documento r
 
4.43.1 O preenchimento incorreto do formulário constante no Anexo I
causará a anulação da Nota de Títulos.
 
4.44 Caso o candidato apresente outra via (recibo) do 
este deverá estar preenchido da mesma forma que a via de protocolo, sob pena 
ser recebido pela banca. 
 
4.45 Não serão recebidos / analisados os documentos
 
4.46 É vedada a pontuação de qualquer curso / documento que não preencher todas as 
condições previstas neste capítulo.
 
4.47 O protocolo da relação de títulos, com o recibo emitid
assinatura do responsável pelo recebimento dos documentos, será entregue a
candidato após o recebimento.
 
4.48 Entregue a relação dos títulos, não serão aceitos pedidos de inclusão de 
documentos, sob qualquer hipótese ou alegação.
 
4.49 Em hipótese alguma, serão recebidos títulos apresentados fora do prazo, local e 
horário estabelecidos ou em desacordo
 
4.50 Se comprovada, em qualquer tempo, a irregularidade ou ilegalidade na obtenção 
dos títulos constantes da tabela apresentada no Anexo III
respectiva pontuação e, comprovada a culpa do mesmo, ser
público. 
 
4.51 A análise dos títulos será feita pela CONSCAM Assesso
 
V – DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO
5.1 A prova objetiva será avalia
 
5.2 A nota da prova objetiva será obtida pela fórmula:
NP = NA x 100 
              TQ 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES do Ministério da Educação.

ainda não detenha a posse de seu diploma de mestrado e/ou 
doutorado, deverá apresentar em seu lugar a ata de dissertação e a ata de defesa de 

O título de curso realizado no exterior somente será considerado válido se o 
documento estiver traduzido para o Português por tradutor juramentado e em 
conformidade com as normas estabelecidas na Resolução nº 01 de 03/04/2001 da 
Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação. 

No ato de entrega de títulos o candidato deverá entregar, completamente 
preenchido (inclusive o número de inscrição) e assinado, o formulário constan

deste Edital. Juntamente com o formulário preenchido, deverá ser apresentada uma 
cópia autenticada em cartório ou assinada eletronicamente, de cada título declarado, sob 
pena de não ter o documento recebido pela banca examinadora. 

.1 O preenchimento incorreto do formulário constante no Anexo I
a anulação da Nota de Títulos. 

Caso o candidato apresente outra via (recibo) do formulário constante no Anexo III
este deverá estar preenchido da mesma forma que a via de protocolo, sob pena 

o serão recebidos / analisados os documentos originais e as cópias simples.

É vedada a pontuação de qualquer curso / documento que não preencher todas as 
ições previstas neste capítulo. 

O protocolo da relação de títulos, com o recibo emitido pela CONSCAM com 
assinatura do responsável pelo recebimento dos documentos, será entregue a
candidato após o recebimento. 

Entregue a relação dos títulos, não serão aceitos pedidos de inclusão de 
qualquer hipótese ou alegação. 

Em hipótese alguma, serão recebidos títulos apresentados fora do prazo, local e 
horário estabelecidos ou em desacordo com o disposto neste capítulo.

Se comprovada, em qualquer tempo, a irregularidade ou ilegalidade na obtenção 
a tabela apresentada no Anexo III, o candidato terá anulada a 

respectiva pontuação e, comprovada a culpa do mesmo, será excluído do concurso 

A análise dos títulos será feita pela CONSCAM Assessoria e Consultoria.

DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO  
5.1 A prova objetiva será avaliada na escala de 0 a 100 pontos. 

etiva será obtida pela fórmula: 

APES do Ministério da Educação. 

ainda não detenha a posse de seu diploma de mestrado e/ou 
ação e a ata de defesa de 

O título de curso realizado no exterior somente será considerado válido se o 
documento estiver traduzido para o Português por tradutor juramentado e em 
conformidade com as normas estabelecidas na Resolução nº 01 de 03/04/2001 da 

 

No ato de entrega de títulos o candidato deverá entregar, completamente 
preenchido (inclusive o número de inscrição) e assinado, o formulário constante do Anexo 

ido, deverá ser apresentada uma 
, de cada título declarado, sob 

.1 O preenchimento incorreto do formulário constante no Anexo III deste Edital 

formulário constante no Anexo III, 
este deverá estar preenchido da mesma forma que a via de protocolo, sob pena de não 

originais e as cópias simples. 

É vedada a pontuação de qualquer curso / documento que não preencher todas as 

o pela CONSCAM com 
assinatura do responsável pelo recebimento dos documentos, será entregue ao 

Entregue a relação dos títulos, não serão aceitos pedidos de inclusão de 

Em hipótese alguma, serão recebidos títulos apresentados fora do prazo, local e 
com o disposto neste capítulo. 

Se comprovada, em qualquer tempo, a irregularidade ou ilegalidade na obtenção 
, o candidato terá anulada a 

á excluído do concurso 

ria e Consultoria. 



 

Onde: 
NP = Nota da prova 
NA = Número de acertos 
TQ = Total de questões da prova
 
5.3 Serão aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50 (cinquenta) 
pontos na prova objetiva. 
 
5.4 O candidato que não obtiver nota
objetiva será eliminado do Concurs
 
5.5 A prova de Títulos será considerada somente a dos candidatos aprovados na prova 
objetiva. 
 
VI – DA PONTUAÇÃO FINAL
6.1 A pontuação final dos candidatos aprovados será a soma das 
realizadas pelo candidato. 
 
VII - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
7.1 Os candidatos aprovados serão classificados por ordem 
final. 
 
7.2 Em caso de igualdade da pontuação final serão aplicados, sucessivamente, os 
seguintes critérios de desempate ao 
 
a) com maior idade; 
 
b) que obtiver maior pontuação nas questões 
 
c) que obtiver maior pontuação na 
 
d) que obtiver maior pontuação nas questões de l
 
e) que obtiver maior pontuação nas questões de 
 
f) maior quantidade de participação em júri.
 
7.2.1 Persistindo, ainda, o empate, poderá haver sorteio na pres
envolvidos. 
 
7.3 Os candidatos classificados serão enumerados, por
geral (todos os candidatos aprovados) e outra especial (candidatos deficientes 
aprovados), se for o caso. 
 
VIII – DOS RECURSOS 
8.1 O prazo para interposição de recurso será nos pr
Edital. 
 
8.2 Em caso de interposição de recurso, o candidato deverá acessar o site 
www.conscamweb.com.br →
 
8.2.1 Escolher o tipo de recurso:

questões da prova 

5.3 Serão aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50 (cinquenta) 

5.4 O candidato que não obtiver nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos 
á eliminado do Concurso Público. 

será considerada somente a dos candidatos aprovados na prova 

DA PONTUAÇÃO FINAL  
dos candidatos aprovados será a soma das 

CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
7.1 Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação 

7.2 Em caso de igualdade da pontuação final serão aplicados, sucessivamente, os 
rios de desempate ao candidato: 

b) que obtiver maior pontuação nas questões específicas; 

c) que obtiver maior pontuação na prova de títulos; 

aior pontuação nas questões de língua portuguesa; 

e) que obtiver maior pontuação nas questões de matemática. 

f) maior quantidade de participação em júri. 

7.2.1 Persistindo, ainda, o empate, poderá haver sorteio na presença dos candidatos 

7.3 Os candidatos classificados serão enumerados, por cargo, em duas listas, sendo uma 
geral (todos os candidatos aprovados) e outra especial (candidatos deficientes 

8.1 O prazo para interposição de recurso será nos prazos previstos no Anexo IV deste 

interposição de recurso, o candidato deverá acessar o site 
→ fale conosco → escolher assunto: “Recurso” e:

2.1 Escolher o tipo de recurso: 

5.3 Serão aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50 (cinquenta) 

igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos na prova 

será considerada somente a dos candidatos aprovados na prova 

dos candidatos aprovados será a soma das notas das provas 

CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL  
decrescente da pontuação 

7.2 Em caso de igualdade da pontuação final serão aplicados, sucessivamente, os 

 

ença dos candidatos 

cargo, em duas listas, sendo uma 
geral (todos os candidatos aprovados) e outra especial (candidatos deficientes 

azos previstos no Anexo IV deste 

interposição de recurso, o candidato deverá acessar o site 
escolher assunto: “Recurso” e: 



 

 
a) Da Publicação do Edital; 
 
b) Da Divulgação da Lista de Inscritos;
 
c) Da divulgação dos gabaritos e caderno de prova;
 
d) Da divulgação da Classificação / Notas.
 
8.2.2 Preencher os dados obrigatórios e enviar. Do envio, 
 
8.2.3 Os recursos são enviados e 
somente os preenchidos corretamente.
 
8.2.4 O recurso especificado no “caput” deste item não será aceito por meio de fac
email, protocolado, pessoalmente ou por qualquer outro meio, ex
Capítulo. 
 
8.3 Quando o recurso se referir ao gabarito da prova objetiva, deverá ser elaborado de 
forma individualizada, ou seja, 01 (um) recurso para cada questão e a decisão será 
tomada mediante parecer técnico da Banca Examinadora.
 
8.3.1 No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse 
poderá, eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma 
nota/classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do 
candidato que não obtiver a nota m
 
8.3.2 A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso contra o gabarito e contra o 
resultado das diversas etapas do Concurso Público será publicada 
Municipal São Bento do Sapucaí 
www.saobentodosapucai.sp.gov.br
 
8.3.3 O gabarito divulgado poderá ser alterado em função da análise dos recursos 
interpostos e, caso haja anulação ou alteração d
acordo com o gabarito oficial definitivo.
 
8.4 A pontuação relativa à(s) questão
candidatos presentes na respectiva prova.
 
8.5 No caso de recurso em pendência à época da 
Concurso Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte.
 
8.6 A Banca Examinadora constitui última instância para os recursos, sendo soberana em 
suas decisões, razão pela qual n
 
8.7 O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital não será 
conhecido, bem como não será conhecido àquele que não apresentar fundamentação e 
embasamento, ou aquele que não atender às ins
8.8 Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso
reconsideração. 
 
8.9 Somente serão considerados os recursos interpostos para a fase a que se referem e 

 

vulgação da Lista de Inscritos; 

s gabaritos e caderno de prova; 

gação da Classificação / Notas. 

8.2.2 Preencher os dados obrigatórios e enviar. Do envio, será emitido recibo eletrônico.

8.2.3 Os recursos são enviados e recebidos eletronicamente, portanto, serão analisados 
te os preenchidos corretamente. 

8.2.4 O recurso especificado no “caput” deste item não será aceito por meio de fac
email, protocolado, pessoalmente ou por qualquer outro meio, exceto o pre

8.3 Quando o recurso se referir ao gabarito da prova objetiva, deverá ser elaborado de 
forma individualizada, ou seja, 01 (um) recurso para cada questão e a decisão será 

r técnico da Banca Examinadora. 

caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse 
poderá, eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma 

classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do 
idato que não obtiver a nota mínima exigida para habilitação. 

8.3.2 A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso contra o gabarito e contra o 
resultado das diversas etapas do Concurso Público será publicada n
Municipal São Bento do Sapucaí – SP e nos sites www.conscamweb.com.br
www.saobentodosapucai.sp.gov.br. 

8.3.3 O gabarito divulgado poderá ser alterado em função da análise dos recursos 
interpostos e, caso haja anulação ou alteração de gabarito, as provas serão corrigidas de 

o gabarito oficial definitivo. 

8.4 A pontuação relativa à(s) questão (ões) anulada(s) será atribuída a todos os 
presentes na respectiva prova. 

8.5 No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do 
Concurso Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte.

8.6 A Banca Examinadora constitui última instância para os recursos, sendo soberana em 
suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

8.7 O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital não será 
conhecido, bem como não será conhecido àquele que não apresentar fundamentação e 
embasamento, ou aquele que não atender às instruções constantes no item 8
8.8 Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso

8.9 Somente serão considerados os recursos interpostos para a fase a que se referem e 

será emitido recibo eletrônico. 

recebidos eletronicamente, portanto, serão analisados 

8.2.4 O recurso especificado no “caput” deste item não será aceito por meio de fac-símile, 
ceto o previsto neste 

8.3 Quando o recurso se referir ao gabarito da prova objetiva, deverá ser elaborado de 
forma individualizada, ou seja, 01 (um) recurso para cada questão e a decisão será 

caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse 
poderá, eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma 

classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do 

8.3.2 A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso contra o gabarito e contra o 
no Mural da Prefeitura 

www.conscamweb.com.br e 

8.3.3 O gabarito divulgado poderá ser alterado em função da análise dos recursos 
e gabarito, as provas serão corrigidas de 

(ões) anulada(s) será atribuída a todos os 

realização de alguma das etapas do 
Concurso Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 

8.6 A Banca Examinadora constitui última instância para os recursos, sendo soberana em 

8.7 O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital não será 
conhecido, bem como não será conhecido àquele que não apresentar fundamentação e 

truções constantes no item 8.2. 
8.8 Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso e/ou pedido de 

8.9 Somente serão considerados os recursos interpostos para a fase a que se referem e 



 

no prazo estipulado, não sendo aceito, portanto, recursos int
a evento diverso daquele em andamento. O candidato que não interpuser recurso no 
prazo mencionado será responsável pelas consequ
 
8.10 A interposição de recursos não obsta o regular andamento das d
Concurso Público. 
 
IX – DA NOMEAÇÃO 
9.1 Após a homologação do resultado final do Concurso Público a Prefeitura Municipal de 
São Bento do Sapucaí responsabilizar
vigente. 
 
X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos, enquanto não consumada a providência do evento que lhes disser respeito, 
circunstância que será comunicada 
Sapucaí – SP 
www.saobentodosapucai.sp.gov.br
 
10.2 Qualquer inexatidão e/ou irregularidade constatada nas informações e documentos 
do candidato, mesmo que já tenha sido div
embora tenha obtido aprovação, levará a sua eliminação, sem direito a recurso, sendo 
considerados nulos os atos decorrentes da sua inscrição.
 
10.3 A CONSCAM e a Prefeitura Municipal de 
responsabiliza por quaisquer cursos, textos e apostilas refe
Público. 
 
10.4 O candidato que necessitar atualizar seus dados pessoais e / ou endereço 
residencial, poderá fazê-lo conforme item 2.4.5.1 deste edital, até a data de publ
homologação dos resultados, e após esta data, junto a Prefeitura Municipal de 
do Sapucaí, localizada na Av Sebastião 
Sapucaí SP - Fone: (12) 3971
o mesmo endereço, aos cuidados do Setor de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal. 
 
10.5 Não serão fornecidas, por telefone ou e
horários de realização das provas e demais eventos. O candidato deverá obse
rigorosamente as formas de divulgação estabelecidas neste Edital e demais publicações 
será comunicada no Mural da Prefeitura Municipal São Bento do Sapucaí 
sites www.conscamweb.com.br
 
10.6 Os casos omissos serão resolvidos
ouvida a CONSCAM. 
 
10.7 A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a 
qualquer tempo, em especial por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da 
inscrição com todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas
administrativa, cível ou criminal.
 
10.8 Caberá a Prefeitura Municipal de 
Concurso Público.  
 

no prazo estipulado, não sendo aceito, portanto, recursos interpostos em prazo destinado 
a evento diverso daquele em andamento. O candidato que não interpuser recurso no 
prazo mencionado será responsável pelas consequências advindas de sua omissão.

8.10 A interposição de recursos não obsta o regular andamento das d

a homologação do resultado final do Concurso Público a Prefeitura Municipal de 
São Bento do Sapucaí responsabilizar-se-á pela divulgação de acordo com a legislação 

FINAIS 
10.1 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos, enquanto não consumada a providência do evento que lhes disser respeito, 

comunicada no Mural da Prefeitura Municipal de São Bento do 
e nos sites www.conscamweb.com.br

www.saobentodosapucai.sp.gov.br. 

10.2 Qualquer inexatidão e/ou irregularidade constatada nas informações e documentos 
do candidato, mesmo que já tenha sido divulgado o resultado deste Concurso Público e 
embora tenha obtido aprovação, levará a sua eliminação, sem direito a recurso, sendo 
considerados nulos os atos decorrentes da sua inscrição. 

e a Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí 
responsabiliza por quaisquer cursos, textos e apostilas referentes a este Concurso 

10.4 O candidato que necessitar atualizar seus dados pessoais e / ou endereço 
lo conforme item 2.4.5.1 deste edital, até a data de publ

homologação dos resultados, e após esta data, junto a Prefeitura Municipal de 
Av Sebastião de Melo Mendes, nº 511, Centro 
971-6110, ou enviar a documentação via SEDEX com

o mesmo endereço, aos cuidados do Setor de Recursos Humanos da Prefeitura 

10.5 Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, informações a respeito de datas e 
horários de realização das provas e demais eventos. O candidato deverá obse
rigorosamente as formas de divulgação estabelecidas neste Edital e demais publicações 

o Mural da Prefeitura Municipal São Bento do Sapucaí 
www.conscamweb.com.br e www.saobentodosapucai.sp.gov.br

omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do Con

irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a 
qualquer tempo, em especial por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da 

om todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas
inistrativa, cível ou criminal. 

Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí a homo

erpostos em prazo destinado 
a evento diverso daquele em andamento. O candidato que não interpuser recurso no 

ências advindas de sua omissão. 

8.10 A interposição de recursos não obsta o regular andamento das demais fases deste 

a homologação do resultado final do Concurso Público a Prefeitura Municipal de 
á pela divulgação de acordo com a legislação 

10.1 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos, enquanto não consumada a providência do evento que lhes disser respeito, 

Mural da Prefeitura Municipal de São Bento do 
www.conscamweb.com.br e 

10.2 Qualquer inexatidão e/ou irregularidade constatada nas informações e documentos 
ulgado o resultado deste Concurso Público e 

embora tenha obtido aprovação, levará a sua eliminação, sem direito a recurso, sendo 

São Bento do Sapucaí não se 
rentes a este Concurso 

10.4 O candidato que necessitar atualizar seus dados pessoais e / ou endereço 
lo conforme item 2.4.5.1 deste edital, até a data de publicação da 

homologação dos resultados, e após esta data, junto a Prefeitura Municipal de São Bento 
, Centro – São Bento do 

, ou enviar a documentação via SEDEX com AR, para 
o mesmo endereço, aos cuidados do Setor de Recursos Humanos da Prefeitura 

mail, informações a respeito de datas e 
horários de realização das provas e demais eventos. O candidato deverá observar 
rigorosamente as formas de divulgação estabelecidas neste Edital e demais publicações 

o Mural da Prefeitura Municipal São Bento do Sapucaí – SP e nos 
.sp.gov.br. 

pela Comissão Especial do Concurso Público 

irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a 
qualquer tempo, em especial por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da 

om todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem 

a homologação deste 



 

10.9 A legislação com entrada em vigor após a 
alterações posteriores não serão objetos de avaliação da(s) p
Público. 
 
10.10 As informações sobre o presente Concurso Público serão prestadas pelo email 
contato@conscamweb.com.br
Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí
informações serão de responsabilidade d
 
10.11 A Prefeitura Municipal de 
despesas decorrentes de viagens e 
qualquer fase deste Concurso Público e de documentos/objetos esquecido ou danificado
no local ou sala de prova(s).
 
10.12 A Prefeitura Municipal de 
responsabilizam por eventuais prejuíz
 
a) endereço não atualizado; 
 
b) endereço de difícil acesso;
 
c) correspondência devolvida pela ECT 
endereço errado do candidato;
 
d) correspondência recebida por terceiros.
 
10.13 A Prefeitura Municipal de 
Declaração de Aprovação no 
hábil para fins de comprovação da aprovação.
 
10.14 Todas as convocações, avisos e resultados referentes à realização deste Concurso 
Público serão divulgados no
e nos sites www.conscamweb.com.br
inteira responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não podendo ser alegada 
qualquer espécie de desconhecimento.
 
10.15 Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como 
referência o horário oficial de Brasília.
 
10.16 Decorridos 90 (noventa) dias da data da homologação e não caracterizando 
qualquer óbice, é facultada a incineração da(s) 
mantendo-se, porém, pelo prazo de validade do Concurso Púb
eletrônicos. 
 
10.17 Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, 
Municipal de São Bento do Sapucaí 
candidato, verificadas falsidades de declaração ou irregularidade no Certame.
 
10.18 O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando 
não comparecer às convocações nas datas estabeleci
por escrito. 
 

10.9 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e 
alterações posteriores não serão objetos de avaliação da(s) prova(s) neste Concurso 

10.10 As informações sobre o presente Concurso Público serão prestadas pelo email 
contato@conscamweb.com.br (colocar no assunto: Concurso Público nº 0

São Bento do Sapucaí), sendo que após a homologação as 
informações serão de responsabilidade da Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí

A Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí e a CONSCAM se eximem das 
despesas decorrentes de viagens e estadias dos candidatos para comparecimento a 
qualquer fase deste Concurso Público e de documentos/objetos esquecido ou danificado

de prova(s). 

A Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí e a CONSCAM não se 
responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:

 

b) endereço de difícil acesso; 

c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou 
rado do candidato; 

ndência recebida por terceiros. 

A Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí e a CONSCAM não emitirão 
Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação documento 

ns de comprovação da aprovação. 

10.14 Todas as convocações, avisos e resultados referentes à realização deste Concurso 
o Mural da Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí 

www.conscamweb.com.br e www.saobentodosapucai.sp.gov.br
inteira responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não podendo ser alegada 
qualquer espécie de desconhecimento.  

10.15 Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como 
o horário oficial de Brasília. 

10.16 Decorridos 90 (noventa) dias da data da homologação e não caracterizando 
qualquer óbice, é facultada a incineração da(s) prova(s) e demais registros escritos, 

se, porém, pelo prazo de validade do Concurso Púb

10.17 Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, 
São Bento do Sapucaí poderá anular a inscrição, prova(s) ou contratação do 

candidato, verificadas falsidades de declaração ou irregularidade no Certame.

10.18 O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando 
não comparecer às convocações nas datas estabelecidas ou manifest

data de publicação deste Edital e 
rova(s) neste Concurso 

10.10 As informações sobre o presente Concurso Público serão prestadas pelo email 
(colocar no assunto: Concurso Público nº 02/2019 da 

), sendo que após a homologação as 
São Bento do Sapucaí. 

e a CONSCAM se eximem das 
dos candidatos para comparecimento a 

qualquer fase deste Concurso Público e de documentos/objetos esquecido ou danificados 

e a CONSCAM não se 
os ao candidato decorrentes de: 

por razões diversas de fornecimento e/ou 

e a CONSCAM não emitirão 
ublicação documento 

10.14 Todas as convocações, avisos e resultados referentes à realização deste Concurso 
Mural da Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí – SP 

www.saobentodosapucai.sp.gov.br. sendo de 
inteira responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não podendo ser alegada 

10.15 Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como  

10.16 Decorridos 90 (noventa) dias da data da homologação e não caracterizando 
prova(s) e demais registros escritos, 

se, porém, pelo prazo de validade do Concurso Público, os registros 

10.17 Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, a Prefeitura 
ar a inscrição, prova(s) ou contratação do 

candidato, verificadas falsidades de declaração ou irregularidade no Certame. 

10.18 O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando 
das ou manifestar sua desistência 



 

10.19 Salvo as exceções previstas no presente edital, durante a realização de qualquer 
prova e/ou fase deste Concurso Público não será permitida a permanência de 
acompanhantes, terceiros ou candidatos que rea
nos locais de aplicação, seja qual for o motivo alegado.
 
10.20 A aprovação do candidato neste concurso público não implicará na obrigatoriedade 
de sua convocação, cabendo a Prefeitura Municipal o direito de preencher 
número de vagas, de acordo com as necessidades da Administração, disponibilidade 
financeira e obediência a Lei de Responsabilidade Fiscal.
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.

 
 

 
 
 
 
 
 

10.19 Salvo as exceções previstas no presente edital, durante a realização de qualquer 
prova e/ou fase deste Concurso Público não será permitida a permanência de 
acompanhantes, terceiros ou candidatos que realizaram ou realizarão prova e/ou fase 

seja qual for o motivo alegado. 

10.20 A aprovação do candidato neste concurso público não implicará na obrigatoriedade 
de sua convocação, cabendo a Prefeitura Municipal o direito de preencher 
número de vagas, de acordo com as necessidades da Administração, disponibilidade 
financeira e obediência a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.

São Bento do Sapucaí, 06 de 

Ronaldo Rivelino Venâncio 
Prefeito Municipal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.19 Salvo as exceções previstas no presente edital, durante a realização de qualquer 
prova e/ou fase deste Concurso Público não será permitida a permanência de 

lizaram ou realizarão prova e/ou fase 

10.20 A aprovação do candidato neste concurso público não implicará na obrigatoriedade 
de sua convocação, cabendo a Prefeitura Municipal o direito de preencher somente o 
número de vagas, de acordo com as necessidades da Administração, disponibilidade 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 
 
 

06 de novembro de 2019 



 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES 
 
PROF. PEB II - ARTES/MÚSICA
Executar serviços voltados à área de artes e música, atendendo diversos alunos; planejar 
as aulas e as atividades, selecionando materiais didáticos e pedagógicos; ministrar aulas 
de acordo com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar; avaliar os alunos, 
observando o seu desenvolvimento pleno; identificar os alunos que apresentam 
necessidades de atendimento especializado, propondo o devido encaminhamento; cumprir 
a jornada de trabalho e os dias letivos, constantes do calendário escolar; participar, 
integralmente, dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; colaborar em atividades que promovam articulação na escola, com as famílias 
e a comunidade local. Comprometer
indispensáveis para atingir os fins educacionais da escola e do processo de ensino
aprendizagem; executar demais atividades afins.
 
PROF. PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA
Promover a prática de ginástica e outros exercícios físicos, bem como, de jogos, em geral, 
ensinando os princípios e regras técnicas dessas atividades esportivas e orientando a 
execução das mesmas, para possibilitar o desenvolvimento harmônico do corpo e a 
manutenção de boas condições físicas e mentais; estudar as necessidades e a capacidade 
física dos alunos, atentando para a competição orgânica dos mesmos, aplicando 
exercícios de verificação do tono respiratório e muscular ou examinando fichas médicas, 
para determinar um programa esportivo adequado; elaborar o programa de atividades 
esportivas, baseando-se na comprovação de necessidades e capacidade e nos objetivos 
visados, para ordenar a execução dessas atividades; Instruir os alunos sobre os exercícios 
e jogos programados, inclusive sobre a utilização de aparelhos e instalações de esportes, 
fazendo demonstrações e acompanhando a execução dos mesmos pelos alunos, para 
assegurar o máximo aproveitamento e benefícios advindos desses exercícios; efetuar 
testes de avaliação física, cronometrando, após cada série de exercícios e jogos 
executados pelos alunos, os problemas surgidos, as soluções encontradas e outros dados 
importantes, para permitir o controle dessas atividades e avaliação de seus resultados; 
executar outras tarefas determinadas pelo superior imediato.
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; elaborar 
e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas/aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com 
as famílias e a comunidade; executar outras tarefas correlatas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I  
 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES  

S/MÚSICA 
Executar serviços voltados à área de artes e música, atendendo diversos alunos; planejar 

aulas e as atividades, selecionando materiais didáticos e pedagógicos; ministrar aulas 
de acordo com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar; avaliar os alunos, 
observando o seu desenvolvimento pleno; identificar os alunos que apresentam 

ades de atendimento especializado, propondo o devido encaminhamento; cumprir 
a jornada de trabalho e os dias letivos, constantes do calendário escolar; participar, 
integralmente, dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 

issional; colaborar em atividades que promovam articulação na escola, com as famílias 
e a comunidade local. Comprometer-se com o desenvolvimento das demais tarefas 
indispensáveis para atingir os fins educacionais da escola e do processo de ensino

gem; executar demais atividades afins. 

EDUCAÇÃO FÍSICA  
Promover a prática de ginástica e outros exercícios físicos, bem como, de jogos, em geral, 
ensinando os princípios e regras técnicas dessas atividades esportivas e orientando a 

das mesmas, para possibilitar o desenvolvimento harmônico do corpo e a 
manutenção de boas condições físicas e mentais; estudar as necessidades e a capacidade 
física dos alunos, atentando para a competição orgânica dos mesmos, aplicando 

icação do tono respiratório e muscular ou examinando fichas médicas, 
para determinar um programa esportivo adequado; elaborar o programa de atividades 

se na comprovação de necessidades e capacidade e nos objetivos 
a execução dessas atividades; Instruir os alunos sobre os exercícios 

e jogos programados, inclusive sobre a utilização de aparelhos e instalações de esportes, 
fazendo demonstrações e acompanhando a execução dos mesmos pelos alunos, para 

aproveitamento e benefícios advindos desses exercícios; efetuar 
testes de avaliação física, cronometrando, após cada série de exercícios e jogos 
executados pelos alunos, os problemas surgidos, as soluções encontradas e outros dados 

tir o controle dessas atividades e avaliação de seus resultados; 
executar outras tarefas determinadas pelo superior imediato. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; elaborar 
e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de 

rendimento; ministrar os dias letivos e horas/aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com 

a comunidade; executar outras tarefas correlatas.  

Executar serviços voltados à área de artes e música, atendendo diversos alunos; planejar 
aulas e as atividades, selecionando materiais didáticos e pedagógicos; ministrar aulas 

de acordo com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar; avaliar os alunos, 
observando o seu desenvolvimento pleno; identificar os alunos que apresentam 

ades de atendimento especializado, propondo o devido encaminhamento; cumprir 
a jornada de trabalho e os dias letivos, constantes do calendário escolar; participar, 
integralmente, dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 

issional; colaborar em atividades que promovam articulação na escola, com as famílias 
se com o desenvolvimento das demais tarefas 

indispensáveis para atingir os fins educacionais da escola e do processo de ensino-

Promover a prática de ginástica e outros exercícios físicos, bem como, de jogos, em geral, 
ensinando os princípios e regras técnicas dessas atividades esportivas e orientando a 

das mesmas, para possibilitar o desenvolvimento harmônico do corpo e a 
manutenção de boas condições físicas e mentais; estudar as necessidades e a capacidade 
física dos alunos, atentando para a competição orgânica dos mesmos, aplicando 

icação do tono respiratório e muscular ou examinando fichas médicas, 
para determinar um programa esportivo adequado; elaborar o programa de atividades 

se na comprovação de necessidades e capacidade e nos objetivos 
a execução dessas atividades; Instruir os alunos sobre os exercícios 

e jogos programados, inclusive sobre a utilização de aparelhos e instalações de esportes, 
fazendo demonstrações e acompanhando a execução dos mesmos pelos alunos, para 

aproveitamento e benefícios advindos desses exercícios; efetuar 
testes de avaliação física, cronometrando, após cada série de exercícios e jogos 
executados pelos alunos, os problemas surgidos, as soluções encontradas e outros dados 

tir o controle dessas atividades e avaliação de seus resultados; 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; elaborar 
e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de 

rendimento; ministrar os dias letivos e horas/aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com 



 

 
 

Língua Portuguesa : Fonema. Sílaba. Ortografia. Classes de Palavras: substantivo, 
adjetivo, preposição, conjunção, advérbio, verbo, pronome, numeral, interjeição e artigo. 
Acentuação. Concordância nominal. Concordância Verbal. Sinais de Pontuação. Uso da 
Crase. Colocação dos pronomes nas frases. Análise Sintática Período Simples e 
Composto. Figuras de Linguagem. Interpretação de Textos. 
 
Matemática : Radicais: operações 
denominadores. Razão e Proporção. Porcentagem. Juros Simp
reais. Fatoração de expressão algébrica. Expressão algébrica 
algébricas fracionárias – operações 
comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume: un
transformações de unidades. Estatística: noções básicas, razão, proporção, interpretação 
e construção de tabelas e gráficos. Geometria: elementos básicos, conceitos primitivos, 
representação geométrica no plano; Noções de probab
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
PROF. PEB II - ARTES/MÚSICA
Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento; Didática Geral; Metodologia de 
Ensino; Psicologia da Educação; Tendências pedagógicas; 
Arte na Educação; Relação ensino/escola/legislação
escola; Metodologias e concepções do ensino de Arte
na Educação; Arte aliada à BNCC; 
Arte e Educação Inclusiva; 
transformação do pensar/fazer pedagógico na sua área de atuação
Curriculares Nacionais no 
diversas linguagens: conteúdos; 
Planejamento das aulas e conteúdos; 
Educação e suas determinantes socioculturais; História da arte universal; História da arte 
do Brasil; Artes: Conceitos e g
educacional no Brasil e no Mundo; Contribuições da história da arte nas diferentes 
linguagens para o ensino da arte; Conceitos prévios de “Arte”;
eixos da Arte; Identificar as linguagens artísticas por meio de suas gramáticas
arte brasileira com a arte internacional 
Pluralidade cultural: códigos estéticos e artísticos de diferentes culturas
Interculturalidade: a questão da
Brasileira; Cultura popular e Cultura de Massa; 
humano; Reconhecer os códigos estéticos e artísticos de diferentes
Conhecimento sobre Artes visuais
escultores, dançarinos, cineastas, dramaturgos etc.) e suas técnicas/obras/histórias; 
linguagem do rock and roll;
sentidos de beleza nas culturas;
espaços urbanos; Música: 
visualidade e suas relações; comunicação na contemporaneidade
Rap, Breakdance e DJs; As mul
acústicos, elétricos e eletrônicos;
características; Pintura e música impressionista; A arte plástica e sua relação com a 
música; Arquitetura, coreografia e

ANEXO II 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

: Fonema. Sílaba. Ortografia. Classes de Palavras: substantivo, 
adjetivo, preposição, conjunção, advérbio, verbo, pronome, numeral, interjeição e artigo. 
Acentuação. Concordância nominal. Concordância Verbal. Sinais de Pontuação. Uso da 

s pronomes nas frases. Análise Sintática Período Simples e 
Composto. Figuras de Linguagem. Interpretação de Textos.  

: Radicais: operações – simplificação, propriedade 
denominadores. Razão e Proporção. Porcentagem. Juros Simples. Conjunto de números 
reais. Fatoração de expressão algébrica. Expressão algébrica – operações. Expressões 

operações – simplificação. MDC e MMC. Sistema de medidas: 
comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume: un
transformações de unidades. Estatística: noções básicas, razão, proporção, interpretação 
e construção de tabelas e gráficos. Geometria: elementos básicos, conceitos primitivos, 
representação geométrica no plano; Noções de probabilidade e análise combinatória.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
ARTES/MÚSICA 

Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento; Didática Geral; Metodologia de 
Ensino; Psicologia da Educação; Tendências pedagógicas; Tendências Pedagógicas da 

Relação ensino/escola/legislação; A teoria versus prática em Arte na 
e concepções do ensino de Arte; Tendências Pedagógicas da Arte 

; Arte aliada à BNCC; Metodologias do ensino de Arte
nclusiva; Refletir sobre a prática da Arte/Educação buscando a 

pensar/fazer pedagógico na sua área de atuação
 ensino de Artes; Objetivos gerais no ensino de arte nas 

diversas linguagens: conteúdos; produção; apreciação; Formação do professor de arte; 
Planejamento das aulas e conteúdos; Avaliação em Arte/Educação
Educação e suas determinantes socioculturais; História da arte universal; História da arte 
do Brasil; Artes: Conceitos e generalidades, fatos históricos, sua importância no contexto 
educacional no Brasil e no Mundo; Contribuições da história da arte nas diferentes 
linguagens para o ensino da arte; Conceitos prévios de “Arte”; As linguagens da Arte; Os 

ar as linguagens artísticas por meio de suas gramáticas
arte brasileira com a arte internacional - Museus, teatros, espaços expositivos
Pluralidade cultural: códigos estéticos e artísticos de diferentes culturas

: a questão da diversidade cultural no ensino de arte
Cultura popular e Cultura de Massa; Contribuições da Arte na formação do ser 
Reconhecer os códigos estéticos e artísticos de diferentes

Artes visuais; Teatro; Dança; Música; Cinema; Artistas (pintores, 
escultores, dançarinos, cineastas, dramaturgos etc.) e suas técnicas/obras/histórias; 
linguagem do rock and roll; A dança e a música nos diferentes povos;

nas culturas; O corpo como suporte da música e da dança
Música: Movimentos Artísticos; A Arte Urbana

visualidade e suas relações; comunicação na contemporaneidade; 
As mulheres na arte; O negro na arte; Os instrumentos musicais 

acústicos, elétricos e eletrônicos; Instrumentos musicais: história, técnicas, 
Pintura e música impressionista; A arte plástica e sua relação com a 

música; Arquitetura, coreografia e composição musical; Música Popular Brasileira;

: Fonema. Sílaba. Ortografia. Classes de Palavras: substantivo, 
adjetivo, preposição, conjunção, advérbio, verbo, pronome, numeral, interjeição e artigo. 
Acentuação. Concordância nominal. Concordância Verbal. Sinais de Pontuação. Uso da 

s pronomes nas frases. Análise Sintática Período Simples e 

simplificação, propriedade – racionalização de 
les. Conjunto de números 

operações. Expressões 
simplificação. MDC e MMC. Sistema de medidas: 

comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume: unidades de medida; 
transformações de unidades. Estatística: noções básicas, razão, proporção, interpretação 
e construção de tabelas e gráficos. Geometria: elementos básicos, conceitos primitivos, 

análise combinatória. 

Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento; Didática Geral; Metodologia de 
Tendências Pedagógicas da 

A teoria versus prática em Arte na 
Tendências Pedagógicas da Arte 

Arte; Materiais de Arte; 
Refletir sobre a prática da Arte/Educação buscando a 

pensar/fazer pedagógico na sua área de atuação; Os Parâmetros 
Objetivos gerais no ensino de arte nas 

Formação do professor de arte; 
Avaliação em Arte/Educação; História da Arte 

Educação e suas determinantes socioculturais; História da arte universal; História da arte 
eneralidades, fatos históricos, sua importância no contexto 

educacional no Brasil e no Mundo; Contribuições da história da arte nas diferentes 
As linguagens da Arte; Os 

ar as linguagens artísticas por meio de suas gramáticas; Diálogo da 
Museus, teatros, espaços expositivos; Curadoria;  

Pluralidade cultural: códigos estéticos e artísticos de diferentes culturas; 
diversidade cultural no ensino de arte; Cultura Popular 

Contribuições da Arte na formação do ser 
Reconhecer os códigos estéticos e artísticos de diferentes culturas. 

; Cinema; Artistas (pintores, 
escultores, dançarinos, cineastas, dramaturgos etc.) e suas técnicas/obras/histórias; A 

A dança e a música nos diferentes povos; Os diferentes 
da música e da dança; A arte nos 
A Arte Urbana; Elementos de 

; A Cultura Hip Hop – 
Os instrumentos musicais 

Instrumentos musicais: história, técnicas, 
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