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Entre as modalidades estão futsal, voleibol, 
jazz, alongamento, zumba, handebol, basquete, 
futebol, ritmos e iniciação esportiva.
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As Unidades de Saúde da Família atendem a várias especialidades, diferentemente da UBS. 
A equipe é formada por médicos especializados em Saúde da Família e enfermeiros, além de auxiliares de enfermagem 

e agentes comunitários de saúde. O horário de funcionamento das unidades é das 7 às 17 horas.

•USF - NATÉRCIO SILVA ARRUDA 
ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, 115 – JARDIM CAPRIOTTI

TELEFONE: 4183-3285 - E-MAIL: COORD.USFNATERCIO@CARAPICUIBA.SP.GOV.BR

•USF - ANTÔNIO SIMÕES PIMENTEL 
ENDEREÇO: RUA ERCÍLIO LINCOLN, 8 - ESQUINA COM A ESTRADA DO GOPIÚVA - PARQUE JANDAIA

TELEFONE: 4184-3444 - E-MAIL: COORD.USFJANDAIA@CARAPICUIBA.SP.GOV.BR

•USF - VILA DIRCE  
ENDEREÇO: RUA ERNESTINA VIEIRA, 70 - VILA DIRCE

TELEFONE: 4187-3609 - E-MAIL: COORD.USFVILADIRCE@CARAPICUIBA.SP.GOV.BR

UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Prefeito: Marcos Neves  |  Vice-prefeita: Gilmara Gonçalves  |  Secretário de Governo: Luiz Carlos Neves  
Departamento de Comunicação: Ronaldo Soares  | Jornalista Responsável: Michelle Ferrarez - MTB:065553/SP

Informativo Oficial da cidade de Carapicuíba conforme lei nº 3.479/2017

EXPEDIENTE

A Secretaria de Obras e Ser-
viços Municipais continua execu-
tando obras de prevenção e com-
bate a enchentes. Em parceria 
com a Sabesp, efetuou o desas-
soreamento (limpeza) do córrego 
da Vila Gustavo Correia. Também 
foi feito processo para melhorar 
as condições de escoamento das 
águas do córrego na Estrada do 
Guatambu, entre os bairros São 
Daniel e Santo Estevão. Em ope-

A Secretaria de Obras e Ser-
viços Municipais realizou servi-
ços de tapa-buracos em apro-
ximadamente dez bairros, entre 
eles: Cohab, Vila Dirce, Jardim 
Tucunduva, Vila Mercês, Jardim 
das Belezas, Rosa Maria, Par-
que Santa Teresa, Vila Rosa e 
Vila Marcondes. Com as ações 
de roçagem, varrição, recolhi-
mento do mato roçado e pintu-
ra das guias, as equipes tam-

As inscrições para vagas no en-
sino Fase I das creches municipais 
(crianças de 6 meses a 3 anos e 
11 meses) serão realizadas entre 
16 e 27 de abril, no Ginásio Ayr-
ton Senna (Av. Antonio Faustino 
dos Santos, 98 - Cohab 5), com 
distribuição de senhas por ordem 
de chegada, a partir das 8 horas. 
Documentos: certidão de nasci-
mento da criança, comprovante 
de endereço com CEP e documen-

O espaço subsidia todas as 
atividades dos Conselhos, com 
equipe de trabalho para de-
senvolver ações como reuni-
ões ordinárias e extraordiná-
rias, atendimento a denúncias, 
orientações, encaminhamen-
tos, visitas, etc. Abriga os Con-
selhos Municipais: Assistência 
Social, da Pessoa com Defici-
ência, do Idoso, da Defesa da 
Mulher, da Criança e do Ado-

PREVENÇÃO ÀS ENCHENTES

MEU BAIRRO MELHOR

CRECHES MUNICIPAIS

CASA DOS CONSELHOS

ACONTECE NA CIDADE

rações diárias acontecem limpe-
za de boca de lobo, cata-treco e 
retirada de entulhos.

bém realizaram a limpeza geral 
na região da rua Dona Adélia, 
na Vila Cretti.

to dos pais. Atenção: os munícipes 
que já possuem inscrição, não 
precisam efetuá-la novamente.

lescente e de Saúde. Endereço: 
Rua São Miguel, 156 - Jd. Bela 
Vista - telefone:  4146-4450.
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PORTARIA N.º 381 
de 13 de Abril de 2018

“DETERMINA A ABERTURA DE 
SINDICÂNCIA E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS”.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NE-
VES, Prefeito do Município de Carapicuíba 
- SP, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO ter chegado ao 
seu conhecimento, através do processo 
9861/2017, a informação do Furto de Bens 
Patrimoniais lavrado no Boletim de Ocor-
rência nº 1779/2017 emitido em 03/03/2017 
pelo 1º D.P. de Carapicuíba;

CONSIDERANDO que segundo cons-
ta do Boletim de Ocorrência foram furtados: 
Eletrodoméstico – ventilador/circulador de 
ar (patrimônio: 63022) e Caixa de som – 
multimídia speaker, da Creche Municipal 
Emília Leite;

CONSIDERANDO a necessidade de 
apuração dos fatos e eventuais responsa-
bilidades administrativas. 

    
RESOLVE:

1) INSTAURAR a presente SINDI-
CÂNCIA ADMINISTRATIVA,  nos termos  
do artigo 5º e seguintes,  do Decreto Muni-
cipal nº 4.544/15;

      2)  Fica  a Comissão de Sindi-
cância nomeada pela Portaria nº  1.675 de 
04 de setembro de 2017, incumbida de pro-
mover a apuração dos fatos, fixado o prazo 
de 120 (cento e vinte) dias para conclusão 
dos trabalhos;

         3)   Esta Portaria entra em vigor 
na data da sua publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Carapicuíba,

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES 
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada no 
Diário Oficial do Município, no prazo legal.

 PORTARIA N.º 382 
de 13 de Abril de 2018

“DETERMINA A ABERTURA DE 
SINDICÂNCIA E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS”.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS 
NEVES, Prefeito do Município de Cara-
picuíba - SP, no uso de suas atribuições 
legais,

CONSIDERANDO ter chegado ao 
seu conhecimento, através do processo 
4496/2017, a informação do Furto de Bens 
Patrimoniais lavrado no Boletim de Ocor-
rência nº 895/2017 emitido em 31/01/2017 
pelo 1º D.P. de Carapicuíba;

CONSIDERANDO que segundo 
consta do Boletim de Ocorrência foram 
furtados: Eletrodoméstico – purificador 
de água/bebedouro (patrimônio:56075), 
Materiais de Construção – janela/grade, 
Materiais elétricos e afins – fio/cabo e mo-
tor de bebedouro, fato ocorrido na IMEI 
Seninha, antiga Base da GCM e Ginásio 
de Esportes;

CONSIDERANDO a necessidade de 
apuração dos fatos e eventuais responsa-
bilidades administrativas. 

RESOLVE:

1)  INSTAURAR a presente SINDI-

CÂNCIA ADMINISTRATIVA,  nos termos  
do artigo 5º e seguintes,  do Decreto 
Municipal nº 4.544/15;

2)  Fica  a Comissão de Sindicância 
nomeada pela Portaria nº  1.675 de 04 de 
setembro de 2017, incumbida de promo-
ver a apuração dos fatos, fixado o prazo 
de 120 (cento e vinte) dias para conclusão 
dos trabalhos.;

3)  Esta Portaria entra em vigor na 
data da sua publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Carapicuíba,

MARCO AURÉLIO 
DOS SANTOS NEVES 

Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada no 
Diário Oficial do Município, no prazo legal.

PORTARIA N.º 383 
de 13 de Abril de 2018

“DETERMINA A ABERTURA DE 
SINDICÂNCIA E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS”.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS 
NEVES, Prefeito do Município de Cara-
picuíba - SP, no uso de suas atribuições 
legais,

CONSIDERANDO ter chegado ao 
seu conhecimento, através do proces-
so 13904/2017, a informação do Furto 
de Bens Patrimoniais lavrado no Boletim 
de Ocorrência nº 2516/2017 emitido em 
30/03/2017 pelo 1º D.P. de Carapicuíba;

CONSIDERANDO que segundo cons-
ta do Boletim de Ocorrência foram furta-
dos: Materiais hidráulicos – registro de 
caixa de água, torneira do tanque, prote-
ção de alumínio e grades de valetas, sen-
do referente á repartição pública;

CONSIDERANDO a necessidade de 
apuração dos fatos e eventuais responsa-
bilidades administrativas. 

RESOLVE:

1)  INSTAURAR a presente SINDI-
CÂNCIA ADMINISTRATIVA,  nos termos  
do artigo 5º e seguintes,  do Decreto 
Municipal nº 4.544/15;

2)  Fica  a Comissão de Sindicância 
nomeada pela Portaria nº  1.675 de 04 de 
setembro de 2017, incumbida de promo-
ver a apuração dos fatos, fixado o prazo 
de 120 (cento e vinte) dias para conclusão 
dos trabalhos.;

3)  Esta Portaria entra em vigor na 
data da sua publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Carapicuíba,

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NE-
VES 

Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada 
no Diário Oficial do Município, no prazo 

legal.

PORTARIA N.º 384 
de 13 de Abril de 2018

“DETERMINA A ABERTURA DE 
SINDICÂNCIA E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS”.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NE-
VES, Prefeito do Município de Carapicuíba 
- SP, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO ter chegado ao seu 
conhecimento, através do processo in-
terno 12315/2017, a informação do Furto 
de Bens Patrimoniais lavrado no Boletim 
de Ocorrência nº 1675/2017 emitido em 
28/02/2017 pelo 1º D.P. de Carapicuíba;

CONSIDERANDO que segundo cons-
ta do Boletim de Ocorrência foram furtados: 
Materiais de construção – janela/grade, 
Minerais/produtos/derivados reino miner – 
portão/porta, fato ocorrido na U.B.S ANA 
ESTELA;

CONSIDERANDO a necessidade de 
apuração dos fatos e eventuais responsa-
bilidades administrativas. 

RESOLVE:

1)  INSTAURAR a presente SINDI-
CÂNCIA ADMINISTRATIVA,  nos termos  
do artigo 5º e seguintes,  do Decreto Muni-
cipal nº 4.544/15;

2)  Fica  a Comissão de Sindicância 
nomeada pela Portaria nº  1.675 de 04 de 
setembro de 2017, incumbida de promo-
ver a apuração dos fatos, fixado o prazo 
de 120 (cento e vinte) dias para conclusão 
dos trabalhos.;

3)  Esta Portaria entra em vigor na data 
da sua publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Carapicuíba,

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES 
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada 
no Diário Oficial do Município, no prazo 

legal.

PORTARIA N.º 385 
DE 13 DE ABRIL DE 2.018.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS 
NEVES, Prefeito do Município de Carapi-
cuíba, no uso de suas atribuições legais, 
e de conformidade com a Lei Municipal nº 
1.619, de 30 de julho de 1993 – Regime 
Jurídico Único Estatutário dos Servidores 
Públicos da Administração Direta, das au-
tarquias e das fundações públicas do Muni-
cípio de Carapicuíba, determina:

Considerando ter chegado ao seu co-
nhecimento através da CI n° 112/RHSaú-
de/2018 do dia 06 de Fevereiro de 2018, 
a informação de que a Servidora YARA 
GOMES DA SILVA, matrícula:44.455 - 
TÉCNICA DE ENFERMAGEM, lotada na 
Secretaria Municipal de Saúde e Medi-
cina Preventiva, teve conduta inadequada 
no exercício de suas funções.

    
R E S O L V E:
ARTIGO 1º) Instaurar o presente PRO-
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CESSO DE SINDICÂNCIA em face da 
servidora YARA GOMES DA SILVA, matrí-
cula:44.455, lotada na Secretaria Municipal 
de Saúde e Medicina Preventiva, para apu-
rar suposta conduta inadequada no exer-
cício de sua função e falta de comprome-
timento com a carga horária determinada 
em seu contrato;

ARTIGO 2º)  Fica a Comissão 
de Processos Administrativos Disciplina-
res, instaurada através da Portaria sob o 
nº 1.675 do dia 04 de Setembro de 2017, 
incumbida de promover a apuração dos 
fatos, fixado 120 (cento e vinte) dias pror-
rogáveis motivadamente por igual prazo, 
para conclusão dos trabalhos.

ARTIGO 3º)  Proceda-se às ime-
diatas providências de estilo.

ARTIGO 4º)  Esta Portaria entra em vi-
gor na data da sua publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Carapicuíba, 13 de Abril de 2.018.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada 
no Diário Oficial do Município, no prazo 
legal.

PORTARIA N.º 386 
DE 13 DE ABRIL DE 2.018.           

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS 
NEVES, Prefeito do Município de Carapi-
cuíba, no uso de suas atribuições legais, 
e de conformidade com a Lei Municipal nº 
1.619, de 30 de julho de 1993 – Regime 
Jurídico Único Estatutário dos Servidores 
Públicos da Administração Direta, das au-
tarquias e das fundações públicas do Muni-
cípio de Carapicuíba, determina:

Considerando ter chegado ao seu co-
nhecimento através da CI n° 111/RHSaú-
de/2018 do dia 06 de Fevereiro de 2018, 
a informação de que a Servidora SAN-
TA RODRIGUES DE JESUS, matrícula: 
39.631 - AJUDANTE GERAL, lotada na 
Secretaria Municipal de Saúde e Medi-
cina Preventiva, teve conduta inadequada 
no exercício de suas funções.

R E S O L V E:

ARTIGO 1º) Instaurar o presente PRO-
CESSO DE SINDICÂNCIA em face da ser-
vidora SANTA RODRIGUES DE JESUS, 
matrícula: 39.631,  lotada na Secretaria 
Municipal de Saúde e Medicina Preventiva, 
para apurar suposta conduta inadequada 
no exercício de sua função, de forma que a 
direção já havia conversado com a mesma, 
porém não houve nenhuma melhora no 
comportamento da servidora em relação a 
suas funções;

ARTIGO 2º) Fica a Comissão de Pro-
cessos Administrativos Disciplinares, ins-
taurada através da Portaria sob o nº 1.675 
do dia 04 de Setembro de 2017, incumbida 
de promover a apuração dos fatos, fixado 
120 (cento e vinte) dias prorrogáveis moti-
vadamente por igual prazo, para conclusão 
dos trabalhos;

ARTIGO 3º)  Proceda-se às imediatas 

providências de estilo;

ARTIGO 4º)  Esta Portaria entra em vi-
gor na data da sua publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Carapicuíba, 13 de Abril de 2018

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicado 
no Diário Oficial do Município, no prazo 

legal.

PORTARIA N.º 387 
DE 13 DE ABRIL DE 2018.

“DETERMINA A ABERTURA DE 
SINDICÂNCIA E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS”.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NE-
VES, Prefeito do Município de Carapicuíba 
- SP, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO ter chegado ao 
seu conhecimento, através do proces-
so 13506/2017, a informação do Furto 
de Bens Patrimoniais lavrado no Boletim 
de Ocorrência nº 2055/2017 emitido em 
13/03/2017 pelo 1º D.P. de Carapicuíba;

CONSIDERANDO que segundo cons-
ta do Boletim de Ocorrência foram furta-
dos: Uma unidade de monitor de vídeo, 
patrimônio: 69037, marca: Phillips Led 24’ 
Preto, fato ocorrido na UBS Central;

CONSIDERANDO a necessidade de 
apuração dos fatos e eventuais responsa-
bilidades administrativas.

RESOLVE:

1) INSTAURAR a presente SINDI-
CÂNCIA ADMINISTRATIVA, nos termos 
do artigo 5º e seguintes, do Decreto Muni-
cipal nº 4.544/15;

2)  Fica  a Comissão de Sindicância 
nomeada pela Portaria nº  1.675 de 04 de 
setembro de 2017, incumbida de promo-
ver a apuração dos fatos, fixado o prazo 
de 120 (cento e vinte) dias para conclusão 
dos trabalhos;

3)    Esta Portaria entra em vigor na 
data da sua publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Carapicuíba, 13 de Abril de 2018

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada 
no Diário Oficial do Município, no prazo 
legal.

PORTARIA N.º 388 
DE 13 DE ABRIL DE 2018.

“DETERMINA A ABERTURA DE SIN-
DICÂNCIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS”.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NE-

VES, Prefeito do Município de Carapicuíba 
- SP, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO ter chegado ao 
seu conhecimento, através do proces-
so 13506/2017, a informação do Furto 
de Bens Patrimoniais lavrado no Boletim 
de Ocorrência nº 755/2017 emitido em 
27/01/2017 pelo 1º D.P. de Carapicuíba;

CONSIDERANDO que segundo cons-
ta do Boletim de Ocorrência foram furta-
dos: Equipamento/Materiais – dentisticos 
- médicos sendo uma unidade de aparelho 
auditivo de marca: MIKATOS e um otoscó-
pio TK, fato ocorrido no Pronto Atendimen-
to Vila Dirce;

CONSIDERANDO a necessidade de 
apuração dos fatos e eventuais responsa-
bilidades administrativas;

RESOLVE:

1) INSTAURAR a presente SINDI-
CÂNCIA ADMINISTRATIVA,  nos termos  
do artigo 5º e seguintes,  do Decreto Muni-
cipal nº 4.544/15;

2)  Fica  a Comissão de Sindicância 
nomeada pela Portaria nº  1.675 de 04 de 
setembro de 2017, incumbida de promo-
ver a apuração dos fatos, fixado o prazo 
de 120 (cento e vinte) dias para conclusão 
dos trabalhos;

3)  Esta Portaria entra em vigor na data 
da sua publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Carapicuíba, 13 de Abril de 2018

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada 
no Diário Oficial do Município, no prazo 
legal.

PORTARIA N.º 389 
DE 13 DE ABRIL DE 2018.

“DETERMINA A ABERTURA DE SIN-
DICÂNCIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS”.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NE-
VES, Prefeito do Município de Carapicuíba 
- SP, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO ter chegado ao 
seu conhecimento, através do proces-
so 13521/2017, a informação do Furto 
de Bens Patrimoniais lavrado no Boletim 
de Ocorrência nº 2059/2017 emitido em 
13/03/2017 pelo 1º D.P. de Carapicuíba;

CONSIDERANDO que segundo cons-
ta do Boletim de Ocorrência foram furta-
dos: 02 (dois) fardos de papel higiênico, 
04 (quatro) caixas de desengraxaste, 05 
(cinco) Pacotes de Lixo c/100 unidades; 01 
(um) chuveiro elétrico, 01 (um) Martelo, 01 
(um) Alicate, 01 (Uma) Chave de fenda,fa-
to ocorrido na EMEI Senninha e CHECHE 
Tomazia Alijoste Montoro;

CONSIDERANDO a necessidade de 
apuração dos fatos e eventuais responsa-
bilidades administrativas;

RESOLVE:

1) INSTAURAR a presente SINDI-
CÂNCIA ADMINISTRATIVA,  nos termos  
do artigo 5º e seguintes,  do Decreto Muni-
cipal nº 4.544/15;

2)  Fica  a Comissão de Sindicância 
nomeada pela Portaria nº  1.675 de 04 de 
setembro de 2017, incumbida de promo-
ver a apuração dos fatos, fixado o prazo 
de 120 (cento e vinte) dias para conclusão 
dos trabalhos.;

3)   Esta Portaria entra em vigor na 
data da sua publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Carapicuíba, 13 de Abril de 2018

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada no 
Diário Oficial do Município, no prazo legal.

 PORTARIA N.º 390 
DE 13 DE ABRIL DE 2018.

“DETERMINA A ABERTURA DE 
SINDICÂNCIA E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS”.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS 
NEVES, Prefeito do Município de Ca-
rapicuíba - SP, no uso de suas atribui-
ções legais,

CONSIDERANDO ter chegado ao 
seu conhecimento, através do proces-
so 12426/2017, a informação do Furto 
de Bens Patrimoniais lavrado no Bole-
tim de Ocorrência nº 438/2017 emitido 
em 01/03/2017 pelo 3º D.P. de Cara-
picuíba;

CONSIDERANDO que segundo 
consta do Boletim de Ocorrência foi: 
Danificada a tela da janela da cozi-
nha e trincos das portas dos fundos, 
e furtado 03 (três) materiais hidráuli-
cos (Torneiras) e 05 (cinco) Luzes de 
emergência da Cozinha, fato ocorrido 
na EMEI Prof° Maria Eliana Zadra;

CONSIDERANDO a necessidade 
de apuração dos fatos e eventuais 
responsabilidades administrativas;

RESOLVE:

1) INSTAURAR a presente SIN-
DICÂNCIA ADMINISTRATIVA, nos 
termos do artigo 5º e seguintes, do 
Decreto Municipal nº 4.544/15;

2)  Fica  a Comissão de Sindicân-
cia nomeada pela Portaria nº  1.675 
de 04 de setembro de 2017, incumbi-
da de promover a apuração dos fatos, 
fixado o prazo de 120 (cento e vinte) 
dias para conclusão dos trabalhos;

3)    Esta Portaria entra em vigor 
na data da sua publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
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Carapicuíba,13 de Abril de 2018

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS 
NEVES

Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publica-
da no Diário Oficial do Município, no 
prazo legal.

PORTARIA N.º 391 
DE 13 DE ABRIL DE 2018.

“DETERMINA A ABERTURA DE SIN-
DICÂNCIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS”.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NE-
VES, Prefeito do Município de Carapicuíba 
- SP, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO ter chegado ao 
seu conhecimento, através do processo 
12298/2017, a informação do Furto de 
Bens Patrimoniais lavrado no Boletim de 
Ocorrência nº 10089/2016 emitido em 
16/11/2016 e no B.O N°643/2017 emitido 
no dia 24/01/2017 pelo 1º D.P. de Carapi-
cuíba;

CONSIDERANDO que segundo cons-
ta do Boletim de Ocorrência foram furta-
dos:  01 (um) Computador completo CPU 
ficha: 7102, marca: LG, monitor patrimônio: 
55884 e teclado, 1 (uma) impressora HP 
Office Jet pro 8610, fato ocorrido na Casa 
do Adolescente – Vila Cretti;

CONSIDERANDO a necessidade de 
apuração dos fatos e eventuais responsa-
bilidades administrativas;

RESOLVE:

1)  INSTAURAR a presente SINDI-
CÂNCIA ADMINISTRATIVA, nos termos 
do artigo 5º e seguintes, do Decreto Muni-
cipal nº 4.544/15;

2)   Fica  a Comissão de Sindicância 
nomeada pela Portaria nº  1.675 de 04 de 
setembro de 2017, incumbida de promo-
ver a apuração dos fatos, fixado o prazo 
de 120 (cento e vinte) dias para conclusão 
dos trabalhos.;

3)    Esta Portaria entra em vigor na 
data da sua publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Carapicuíba,13 de Abril de 2018

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada no 
Diário Oficial do Município, no prazo legal.

 PORTARIA N.º 392 
DE 13 DE ABRIL DE 2018.

“DETERMINA A ABERTURA DE SIN-
DICÂNCIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS”.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NE-

VES, Prefeito do Município de Carapicuíba 
- SP, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO ter chegado ao 
seu conhecimento, através do proces-
so 12290/2017, a informação do Furto 
de Bens Patrimoniais lavrado no Boletim 
de Ocorrência nº 947/2017 emitido em 
02/02/2017pelo 1º D.P. de Carapicuíba;

CONSIDERANDO que segundo cons-
ta do Boletim de Ocorrência foram furta-
dos:  01 (um) Compressor de ar odontoló-
gico fabricante Schulz, modelo: CSL10BR, 
série: 3421643, código: 3.1.706; 01 metro 
de fio/cabo, 02 Disjuntores de 80 amperes, 
fato ocorrido na UBS - Ariston;

CONSIDERANDO a necessidade de 
apuração dos fatos e eventuais responsa-
bilidades administrativas;

RESOLVE:

1)  INSTAURAR a presente SINDI-
CÂNCIA ADMINISTRATIVA, nos termos 
do artigo 5º e seguintes, do Decreto Muni-
cipal nº 4.544/15;

    2)   Fica  a Comissão de Sindicân-
cia nomeada pela Portaria nº  1.675 de 04 
de setembro de 2017, incumbida de pro-
mover a apuração dos fatos, fixado o prazo 
de 120 (cento e vinte) dias para conclusão 
dos trabalhos.;

    3)   Esta Portaria entra em vigor na 
data da sua publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Carapicuíba, 13 de Abril de 2018

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada no 
Diário Oficial do Município, no prazo legal.

PORTARIA N.º 393 
DE 13 DE ABRIL DE 2018

“DETERMINA A ABERTURA 
DE SINDICÂNCIA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS 
NEVES, Prefeito do Município de 
Carapicuíba - SP, no uso de suas 
atribuições legais,

CONSIDERANDO ter chegado ao 
seu conhecimento, através do processo 
4902/2017, a informação do Furto de 
Bens Patrimoniais lavrado no Boletim 
de Ocorrência nº 207/2017 emitido em 
27/01/2017 pelo 2º D.P. de Carapicuíba;

CONSIDERANDO que segundo consta 
do Boletim de Ocorrência foram furtados:  
01 (um) televisor, marca: Panasonic - 32 
Polegadas, fato ocorrido na UBS Raimundo 
Guedes;

CONSIDERANDO a necessidade 
de apuração dos fatos e eventuais 
responsabilidades administrativas;

RESOLVE:

1) INSTAURAR a presente 
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA, nos 
termos do artigo 5º e seguintes, do Decreto 
Municipal nº 4.544/15;

    2)  Fica  a Comissão de Sindicância 
nomeada pela Portaria nº  1.675 de 04 de 
setembro de 2017, incumbida de promover 
a apuração dos fatos, fixado o prazo de 
120 (cento e vinte) dias para conclusão dos 
trabalhos.;

    3)  Esta Portaria entra em vigor na 
data da sua publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Carapicuíba, 13 de Abril de 2018

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada no 
Diário Oficial do Município, no prazo legal.

PORTARIA N.º 394 
DE 13 DE ABRIL DE 2018.

“DETERMINA A ABERTURA 
DE SINDICÂNCIA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS 
NEVES, Prefeito do Município de 
Carapicuíba - SP, no uso de suas 
atribuições legais,

CONSIDERANDO ter chegado ao 
seu conhecimento, através do processo 
13263/2017, a informação do Furto de 
Bens Patrimoniais lavrado no Boletim 
de Ocorrência nº 1/2017 emitido em 
02/01/2017; B.O n°19/2017 emitido em 
03/01/2017 e B.O n° 34/2017 emitido em 
05/01/2017 pelo 3º D.P. de Carapicuíba;

CONSIDERANDO que segundo 
consta do Boletim de Ocorrência foram 
furtados:  01 (um) Ventilador/Cooler, 
patrimônio: 71-915, 01 (um) Ventilador/
Cooler, patrimônio: 71-901, 01 (um) 
Ventilador/Cooler, patrimônio: 71-000, 01 
(um) Ventilador/Cooler, patrimônio:71-996, 
06 (seis) fardos de papel higiênico, fato 
ocorrido na CRECHE Algodão Doce;

CONSIDERANDO a necessidade 
de apuração dos fatos e eventuais 
responsabilidades administrativas;

   
RESOLVE:

1)  INSTAURAR a presente 
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA, nos 
termos do artigo 5º e seguintes, do Decreto 
Municipal nº 4.544/15;

      2)  Fica  a Comissão de Sindicância 
nomeada pela Portaria nº  1.675 de 04 de 
setembro de 2017, incumbida de promover 
a apuração dos fatos, fixado o prazo de 
120 (cento e vinte) dias para conclusão dos 
trabalhos.;

        3)     Esta Portaria entra em vigor 
na data da sua publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Carapicuíba, 13 de Abril de 2018

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada no 
Diário Oficial do Município, no prazo legal.

PORTARIA N.º 395 
DE 13 DE ABRIL DE 2018.

“DETERMINA A ABERTURA DE SIN-
DICÂNCIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS”.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NE-
VES, Prefeito do Município de Carapicuíba 
- SP, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO ter chegado ao 
seu conhecimento, através do processo 
4901/2017, a informação do Furto de Bens 
Patrimoniais lavrado no Boletim de Ocor-
rência nº 862/2017 emitido em 30/01/2017 
pelo 1º D.P. de Carapicuíba;

CONSIDERANDO que segundo cons-
ta do Boletim de Ocorrência foram furta-
dos:  01 (um) aquecedor pequeno portátil 
,01 (um) circulador de ar/ventilador, Patri-
mônio: 49275, 01 (um) computador/CPU 
Samsung, patrimônio: 49275, 01 (um) Mo-
nitor de Vídeo, patrimônio: 59417, 1 (um) 
teclado, fato ocorrido na UBS Adauto Ri-
beiro;

CONSIDERANDO a necessidade de 
apuração dos fatos e eventuais responsa-
bilidades administrativas;

RESOLVE:

1) INSTAURAR a presente SINDI-
CÂNCIA ADMINISTRATIVA, nos termos 
do artigo 5º e seguintes, do Decreto Muni-
cipal nº 4.544/15;

    2)   Fica  a Comissão de Sindicân-
cia nomeada pela Portaria nº  1.675 de 04 
de setembro de 2017, incumbida de pro-
mover a apuração dos fatos, fixado o prazo 
de 120 (cento e vinte) dias para conclusão 
dos trabalhos.;

     3)  Esta Portaria entra em vigor na 
data da sua publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Carapicuíba, 13 de Abril de 2018

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada no 
Diário Oficial do Município, no prazo legal.

PORTARIA N.º 396 
DE 13 DE ABRIL DE 2018.

“DETERMINA A ABERTURA 
DE SINDICÂNCIA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS 
NEVES, Prefeito do Município de 
Carapicuíba - SP, no uso de suas 
atribuições legais,
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CONSIDERANDO ter chegado ao 

seu conhecimento, através do processo 
21036/2017, a informação do Furto de 
Bens Patrimoniais lavrado no Boletim 
de Ocorrência nº 3780/2017 emitido em 
15/05/2017 pelo 1º D.P. de Carapicuíba;

CONSIDERANDO que segundo consta 
do Boletim de Ocorrência foram furtados: 
16 (dezesseis) peixes e carne moída, 01 
(um) pacote de fralda e 20 (vinte) pacotes 
de lenços umidecidos, fato ocorrido na 
CRECHE Tomázia;

CONSIDERANDO a necessidade 
de apuração dos fatos e eventuais 
responsabilidades administrativas;

RESOLVE:

1) INSTAURAR a presente 
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA, nos 
termos do artigo 5º e seguintes, do Decreto 
Municipal nº 4.544/15;

    2)  Fica  a Comissão de Sindicância 
nomeada pela Portaria nº  1.675 de 04 de 
setembro de 2017, incumbida de promover 
a apuração dos fatos, fixado o prazo de 
120 (cento e vinte) dias para conclusão dos 
trabalhos.;

    3)  Esta Portaria entra em vigor na 
data da sua publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Carapicuíba, 13 de Abril de 2018

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada no 
Diário Oficial do Município, no prazo legal.

PORTARIA N.º 397 
DE 13 DE ABRIL DE 2018.

“DETERMINA A ABERTURA 
DE SINDICÂNCIA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS 
NEVES, Prefeito do Município de 
Carapicuíba - SP, no uso de suas 
atribuições legais,

CONSIDERANDO ter chegado ao 
seu conhecimento, através do processo 
29686/2017, a informação do Furto de 
Bens Patrimoniais lavrado no Boletim 
de Ocorrência nº 1603/2017 emitido em 
20/07/2017pelo 2º D.P. de Carapicuíba;

CONSIDERANDO que segundo consta 
do Boletim de Ocorrência foram furtados: 
01 (uma) câmera de vídeo - equipamento 
de segurança e fiscalização, fato ocorrido 
na EMEI Miguel Costa Junior;

CONSIDERANDO a necessidade 
de apuração dos fatos e eventuais 
responsabilidades administrativas;

RESOLVE:

1) INSTAURAR a presente 
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA, nos 
termos do artigo 5º e seguintes, do Decreto 

Municipal nº 4.544/15;

    2)  Fica  a Comissão de Sindicância 
nomeada pela Portaria nº  1.675 de 04 de 
setembro de 2017, incumbida de promover 
a apuração dos fatos, fixado o prazo de 
120 (cento e vinte) dias para conclusão dos 
trabalhos;

     3)   Esta Portaria entra em vigor na 
data da sua publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Carapicuíba, 13 de Abril de 2018

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada no 
Diário Oficial do Município, no prazo legal.

PORTARIA N.º 398 
DE 13 DE ABRIL DE 2018.

“DETERMINA A ABERTURA DE 
SINDICÂNCIA E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS”.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NE-
VES, Prefeito do Município de Carapicuíba 
- SP, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO ter chegado ao 
seu conhecimento, através do proces-
so 30527/2017, a informação do Furto 
de Bens Patrimoniais lavrado no Boletim 
de Ocorrência nº 5006/2017 emitido em 
27/06/2017pelo 1º D.P. de Carapicuíba;

CONSIDERANDO que segundo cons-
ta do Boletim de Ocorrência foram furtados: 
01 (uma) Cafeteira, 01 (um) Notebook/Lap-
top Ultrabook Samsung Pavillion 14 – 4GB 
Ram Windows 8 Intel Core 3 1, 8 GB, Pa-
trimônio: 62073, fato ocorrido na Secretaria 
de  Receitas e Rendas;

CONSIDERANDO a necessidade de 
apuração dos fatos e eventuais responsa-
bilidades administrativas;

    
RESOLVE:

1) INSTAURAR a presente SINDI-
CÂNCIA ADMINISTRATIVA, nos termos 
do artigo 5º e seguintes, do Decreto Muni-
cipal nº 4.544/15;

  2)  Fica  a Comissão de Sindicância 
nomeada pela Portaria nº  1.675 de 04 de 
setembro de 2017, incumbida de promo-
ver a apuração dos fatos, fixado o prazo 
de 120 (cento e vinte) dias para conclusão 
dos trabalhos.;

  3)   Esta Portaria entra em vigor na 
data da sua publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Carapicuíba, 13de Abril de 2018

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada no 
Diário Oficial do Município, no prazo legal.

PORTARIA N.º 399 
DE 13 DE ABRIL DE 2018.

“DETERMINA A ABERTURA 
DE SINDICÂNCIA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS 
NEVES, Prefeito do Município de 
Carapicuíba - SP, no uso de suas 
atribuições legais,

CONSIDERANDO ter chegado ao 
seu conhecimento, através do processo 
19559/2017, a informação do Furto de 
Bens Patrimoniais lavrado no Boletim 
de Ocorrência nº 3382/2017 emitido em 
02/05/2017pelo 1º D.P. de Carapicuíba;

CONSIDERANDO que segundo 
consta do Boletim de Ocorrência foram 
furtados: 01(um) Purificador de água/
Bebedouro, patrimônio: 71541, 13 (treze) 
fardos de papel higiênico, 01(uma) escada 
de alumínio de uso da escola, 01(uma) 
porta de alumínio e 01(uma) folha de 
porta de alumínio, 02 (duas) caixas de 
desengraxante de 5 litros e 04 (quatro) 
galões de 5 litros , fato Ocorrido na EMEI 
Senninha; 

CONSIDERANDO a necessidade 
de apuração dos fatos e eventuais 
responsabilidades administrativas;

    
RESOLVE:

1) INSTAURAR a presente 
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA, nos 
termos do artigo 5º e seguintes, do Decreto 
Municipal nº 4.544/15;

  2)  Fica  a Comissão de Sindicância 
nomeada pela Portaria nº  1.675 de 04 de 
setembro de 2017, incumbida de promover 
a apuração dos fatos, fixado o prazo de 
120 (cento e vinte) dias para conclusão dos 
trabalhos.;

   3)   Esta Portaria entra em vigor na 
data da sua publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Carapicuíba, 13 de Abril de 2018

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada no 
Diário Oficial do Município, no prazo legal.

PORTARIA N.º 400 
DE 13 DE ABRIL DE 2018.

“DETERMINA A ABERTURA 
DE SINDICÂNCIA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS 
NEVES, Prefeito do Município de 
Carapicuíba - SP, no uso de suas 
atribuições legais,

CONSIDERANDO ter chegado ao 
seu conhecimento, através do processo 
21117/2017, a informação do Furto de 
Bens Patrimoniais lavrado no Boletim 
de Ocorrência nº 2346/2017 emitido em 
23/03/2017 pelo 1º D.P. de Carapicuíba;

CONSIDERANDO que segundo 
consta do Boletim de Ocorrência foram 
furtados: 01(um) televisor, patrimônio: 
9142, fato ocorrido no serviço de residência 
terapêutica;

CONSIDERANDO a necessidade 
de apuração dos fatos e eventuais 
responsabilidades administrativas;

    
RESOLVE:

1) INSTAURAR a presente 
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA, nos 
termos do artigo 5º e seguintes, do 
Decreto Municipal nº 4.544/15;

  2)  Fica  a Comissão de Sindicância 
nomeada pela Portaria nº  1.675 de 04 de 
setembro de 2017, incumbida de promover 
a apuração dos fatos, fixado o prazo de 
120 (cento e vinte) dias para conclusão dos 
trabalhos;

 3)  Esta Portaria entra em vigor na 
data da sua publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Carapicuíba, 13 de Abril de 2018

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada no 
Diário Oficial do Município, no prazo legal.

PORTARIA N.º 401 
DE 13 DE ABRIL DE 2018.

“DETERMINA A ABERTURA DE 
SINDICÂNCIA E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS”.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NE-
VES, Prefeito do Município de Carapicuíba 
- SP, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO ter chegado ao 
seu conhecimento, através do proces-
so 20013/2017, a informação do Furto 
de Bens Patrimoniais lavrado no Boletim 
de Ocorrência nº 3656/2017 emitido em 
10/05/2017pelo 1º D.P. de Carapicuíba;

CONSIDERANDO que segundo cons-
ta do Boletim de Ocorrência foram furta-
dos: 05 (cinco) matérias elétricos/rede de 
iluminação pública – luminárias, 10 (dez) 
metros de fios/cabos,fato ocorrido no Gi-
násio Poliesportivo Tancredo de Almeida 
Neves;

CONSIDERANDO a necessidade de 
apuração dos fatos e eventuais responsa-
bilidades administrativas;

RESOLVE:

1) INSTAURAR a presente SINDI-
CÂNCIA ADMINISTRATIVA, nos termos 
do artigo 5º e seguintes, do Decreto Muni-
cipal nº 4.544/15;

  2)  Fica  a Comissão de Sindicância 
nomeada pela Portaria nº  1.675 de 04 de 
setembro de 2017, incumbida de promo-
ver a apuração dos fatos, fixado o prazo 
de 120 (cento e vinte) dias para conclusão 
dos trabalhos;
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 3)   Esta Portaria entra em vigor na 

data da sua publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Carapicuíba, 13 de Abril de 2018

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
Prefeito Municipal

    Registrada em livro próprio e publicada 
no Diário Oficial do Município, no prazo 

legal.

PORTARIA Nº 402, 
DE 13 DE ABRIL DE 2018.

MARCO AURELIO DOS SANTOS NE-
VES Prefeito do Município de Carapicuíba, 
Estado de São Paulo, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

REVOGAR, a Portaria nº. 286 de 16 
DE MARÇO DE 2018, publicada em nome 
do (a) Senhor (a) RENATO DE FREITAS 
JUNIOR. 

Publique, registre e cumpra-se.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS 
NEVES

“MARCOS NEVES”
Prefeito Municipal

Registrada no livro próprio e publicada 
por afixação no lugar de costume, em 13 
de abril de 2018.

PORTARIA N.º 403 
DE 13 DE ABRIL DE 2018.

“DETERMINA A ABERTURA DE 
SINDICÂNCIA E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS”.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NE-
VES, Prefeito do Município de Carapicuíba 
- SP, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO ter chegado ao 
seu conhecimento, através do proces-
so 23142/2017, a informação do Furto 
de Bens Patrimoniais lavrado no Boletim 
de Ocorrência nº 4197/2017 emitido em 
29/05/2017pelo 1º D.P. de Carapicuíba;

CONSIDERANDO que segundo cons-
ta do Boletim de Ocorrência foram furta-
dos: 04 (quatro) fardos com 16 (dezesseis) 
pacotes de papel higiênico, fato ocorrido na 
EMEI Senninha;

CONSIDERANDO a necessidade de 
apuração dos fatos e eventuais responsa-
bilidades administrativas;

RESOLVE:

1) INSTAURAR a presente SINDI-
CÂNCIA ADMINISTRATIVA, nos termos 
do artigo 5º e seguintes, do Decreto Muni-
cipal nº 4.544/15;

 2)  Fica  a Comissão de Sindicância 
nomeada pela Portaria nº  1.675 de 04 de 
setembro de 2017, incumbida de promo-
ver a apuração dos fatos, fixado o prazo 

de 120 (cento e vinte) dias para conclusão 
dos trabalhos.;

 3) Esta Portaria entra em vigor na data 
da sua publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Carapicuíba, 13 de Abril de 2018

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada no 
Diário Oficial do Município, no prazo legal.

PORTARIA N.º 404 
DE 13 DE ABRIL DE 2018.

“DETERMINA A ABERTURA DE 
SINDICÂNCIA E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS”.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NE-
VES, Prefeito do Município de Carapicuíba 
- SP, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO ter chegado ao 
seu conhecimento, através do proces-
so 12086/2017, a informação do Furto 
de Bens Patrimoniais lavrado no Boletim 
de Ocorrência nº 301/2017 emitido em 
10/02/2017 pelo 3º D.P. de Carapicuíba;

CONSIDERANDO que segundo cons-
ta do Boletim de Ocorrência foram furta-
dos: 250 (duzentos e cinqüenta) metros de 
cabo/fios de energia, fato ocorrido no Par-
que dos Paturis;

CONSIDERANDO a necessidade de 
apuração dos fatos e eventuais responsa-
bilidades administrativas;

RESOLVE:

1) INSTAURAR a presente SINDI-
CÂNCIA ADMINISTRATIVA, nos termos 
do artigo 5º e seguintes, do Decreto Muni-
cipal nº 4.544/15;

  2)  Fica  a Comissão de Sindicância 
nomeada pela Portaria nº  1.675 de 04 de 
setembro de 2017, incumbida de promo-
ver a apuração dos fatos, fixado o prazo 
de 120 (cento e vinte) dias para conclusão 
dos trabalhos;

  3)  Esta Portaria entra em vigor na 
data da sua publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Carapicuíba, 13 de Abril de 2018

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada no 
Diário Oficial do Município, no prazo legal.

PORTARIA N.º 405 
DE 13 DE ABRIL DE 2.018.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS 
NEVES, Prefeito do Município de Carapi-
cuíba, no uso de suas atribuições legais, 
e de conformidade com a Lei Municipal nº 

1.619, de 30 de julho de 1993 – Regime 
Jurídico Único Estatutário dos Servidores 
Públicos da Administração Direta, das au-
tarquias e das fundações públicas do Muni-
cípio de Carapicuíba, determina:

Considerando ter chegado ao conhe-
cimento através da Expediente n° 4625/
Ouvidoria/2018 do dia 06 de Março de 
2018, a informação de que a Servidora PA-
LOMA FERRAZ matrícula: 45.076 - TÉC-
NICA DE ENFERMAGEM, lotada na Se-
cretaria Municipal de Saúde e Medicina 
Preventiva, fez reclamação na ouvidoria á 
próprio punho em face da servidora MARIA 
ELISANGELA DOS SANTOS matrícula: 
45.301 - TÉCNICA DE ENFERMAGEM, 
lotada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração Geral.

Considerando nos dados da mani-
festação na ouvidoria, com a categoria de 
reclamação, na integra diz sobre que a 
servidora PALOMA FERRAZ em tese teria 
sido desrespeitada pela servidora MARIA 
ELISANGELA DOS SANTOS no seu aten-
dimento para com a reclamante, no setor 
do SESMT (Serviço Especializado na Se-
gurança e Medicina do Trabalho).

    
R E S O L V E:

ARTIGO 1º) Instaurar o presente 
PROCESSO DE SINDICÂNCIA em face 
da servidora MARIA ELISANGELA DOS 
SANTOS matrícula: 45.301, lotada na Se-
cretaria Municipal de Administração Geral 
– setor de Medicina do Trabalho, para apu-
rar suposta conduta inadequada no exercí-
cio de sua função;

ARTIGO 2º) Fica a Comissão de Pro-
cessos Administrativos Disciplinares, ins-
taurada através da Portaria sob o nº 1.675 
do dia 04 de Setembro de 2018, incumbida 
de promover a apuração dos fatos, fixado 
120 (cento e vinte) dias prorrogáveis moti-
vadamente por igual prazo, para conclusão 
dos trabalhos.

ARTIGO 3º)  Proceda-se às ime-
diatas providências de estilo.

ARTIGO 4º)  Esta Portaria entra em vi-
gor na data da sua publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Carapicuíba, 13 de Abril de 2.018.

PORTARIA N.º 406 
DE ABRIL DE 2018.

DETERMINA A ABERTURA DE SIN-
DICÂNCIA ADMINISTRATIVA E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS:

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NE-
VES, Prefeito do Município de Carapicuíba, 
no uso de suas atribuições legais determi-
na:

CONSIDERANDO ter chegado ao 
seu conhecimento, através do proces-
so 6357/2018, a informação que no dia 
13/01/2018 houve uma queda de “ponto 
de ônibus” na Estrada do Jacarandá, altura 
do número 25, Jd. Tonato, Carapicuíba/SP, 
em tese de responsabilidade desta Muni-
cipalidade;

CONSIDERANDO que segundo cons-
ta do Boletim de Ocorrência nº 367/2018 do 
1º D. P. de Carapicuíba, em decorrência da 
queda, 04 (quatro) pessoas que estavam 
sob o ponto de ônibus ficaram feridas;

CONSIDERANDO a necessidade de 
apuração dos fatos e eventuais responsa-
bilidades administrativas;

RESOLVE:

1) INSTAURAR a presente SINDI-
CÂNCIA ADMINISTRATIVA, nos termos 
do artigo 5º e seguintes, do Decreto Muni-
cipal nº 4544/15;

 2) Fica  a Comissão de Sindicância 
nomeada pela Portaria nº  1.675 de 04 de 
setembro de 2017, incumbida de promo-
ver a apuração dos fatos, fixado o prazo 
de 120 (cento e vinte) dias para conclusão 
dos trabalhos.;

3) Esta Portaria entra em vigor na 
data da sua publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Carapicuíba, 13 de abril de 2018.

Marco Aurélio dos Santos Neves
Marcos Neves

Prefeito

Registrada em livro próprio e publicado no 
Diário Oficial do Município, no prazo legal.

Marco Aurélio dos Santos Neves, Prefeito do Município de Carapicuíba, Estado de 
São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, Resolve Nomear os 
concursados abaixo relacionados:

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada no 
Diário Oficial do Município, no prazo legal.
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MARCO AURELIO DOS SANTOS 

NEVES Prefeito do Município de Carapi-
cuíba, Estado de São Paulo, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Carapicuíba, 13 de abril de 2018.

R E S O L V E: 

PORTARIA Nº. 412, DE 13 DE ABRIL 
DE 2018 EXONERAR a pedido o(a) Se-
nhor(a) ANGÉLICA TORRES SILVA, ma-
trícula 47351, do cargo de AUXILIAR DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
BASICA, do quadro de pessoal, retroagin-
do seus efeitos em 02 DE ABRIL DE 2018.

PORTARIA Nº. 413, DE 13 DE ABRIL 
DE 2018 EXONERAR a pedido o(a) Se-
nhor(a) DEBORA ALVES DE SOUZA, ma-
trícula 48852, do cargo de PROFESSOR 
DE EDUCAÇÃO BASICA I, do quadro de 
pessoal, retroagindo seus efeitos em 03 
DE ABRIL DE 2018.

PORTARIA Nº. 414, DE 13 DE ABRIL 
DE 2018 NOMEAR o (a) Senhor (a) CAI-
QUE SANTOS FIGUEIREDO, portador (a) 
da cédula de identidade R.G. 48.818.336-
4 e C.P.F nº. 416.912.368-96, no cargo em 
comissão de ASSESSOR, referência A, de 
livre provimento em comissão, constante 
da Lei nº 3.303, de 12 de fevereiro de 
2015, junto a SECRETARIA MUNICIPAL 
DA FAZENDA, retroagindo seus efeitos 
em 09 DE ABRIL DE 2018.

PORTARIA Nº. 415, DE 13 DE ABRIL 
DE 2018 NOMEAR o (a) Senhor (a) ITALO 
MARTINS TIRONI, portador (a) da cédula 

PORTARIA Nº. 419, 
DE 13 DE ABRIL DE 2.018.

 
MARCO AURÉLIO DOS SANTOS 

NEVES Prefeito do Município de 
Carapicuíba, Estado de São Paulo, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei,

R E S O L V E:
 
I – CONSTITUIR Comissão Especial 

composta pelos membros PAULO SER-
GIO COSTA DA SILVA - Matrícula 32474, 
RONY FERNANDES PEREIRA - Matrícula 
32477, ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO 
- Matrícula 48455, ROSANGELA APARE-
CIDA DOS SANTOS - Matrícula 11762, 
FABIANO DE MIRANDA SILVA - Matrícula 
44954 e JORGE ANTONIO DIAS DE JE-
SUS – Matrícula 41027, todos  servido-
res  públicos do Município, para, sob a 
presidência do primeiro, exercer ampla, 
irrestrita e permanente fiscalização em to-
das as etapas de execução do Concurso 
Público Nº. 04/2018 realizado pela em-
presa RBO Assessoria Pública e Projetos 
Municipais Ltda.

 
II – Esta portaria entrará em vigor na 

data da sua publicação.

III – Publique, registre e cumpra-se.
 
Prefeitura de Carapicuíba, 13 de abril 

de 2018.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
“MARCOS NEVES”
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 420, 
DE 13 DE ABRIL DE 2.018.

 
MARCO AURÉLIO DOS SANTOS 

NEVES Prefeito do Município de 
Carapicuíba, Estado de São Paulo, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei,

R E S O L V E:
 
I – CONSTITUIR Comissão Especial 

composta pelos membros FERNANDO 
CESAR DE SOUSA FONSECA - Matrícula 
47276, SILANDIA GALDINO DA COSTA - 
Matrícula 42051, ROBERTO PEREIRA DE 
ARAUJO - Matrícula 48455, ROSANGELA 
APARECIDA DOS SANTOS - Matrícula 
11762, FABIANO DE MIRANDA SILVA - 
Matrícula 44954 e JORGE ANTONIO DIAS 
DE JESUS – Matrícula 41027, todos  ser-
vidores  públicos do Município, para, sob 
a presidência do primeiro, exercer ampla, 
irrestrita e permanente fiscalização em to-
das as etapas de execução do Concurso 
Público Nº. 05/2018 realizado pela empre-
sa RBO Assessoria Pública e Projetos Mu-
nicipais Ltda.

 
II – Esta portaria entrará em vigor na 

data da sua publicação.

III – Publique, registre e cumpra-se.

Prefeitura de Carapicuíba, 13 de abril 
de 2018.

  
MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES

“MARCOS NEVES”
Prefeito Municipal

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 04/2018 

A Prefeitura do Município de Carapicuíba/SP faz saber que realizará, por meio da empresa RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., em datas, locais e horários a serem oportunamente 
divulgados, Concurso Público regido de acordo com a Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, Lei Municipal nº 1.619/1993, Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal nº 2879/09 e as demais Leis Municipais 
em vigor, destinado ao provimento de vagas  para os cargos descritos na Tabela I, especificada no Capítulo 1 do Concurso Público deste edital.

O Concurso Público reger-se-á pelas disposições contidas nas Instruções Especiais, que ficam fazendo parte integrante deste Edital.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

1. DO CONCURSO PÚBLICO

1.1. O presente Concurso Público destina-se ao provimento de vagas, nos cargos indicados no presente edital e dos que vagarem, pelo Regime Estatutário, de acordo com o previsto na Lei Municipal nº 
1.619/1993, dentro do prazo de validade de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por mais 2 (dois anos, a contar da data da homologação do certame, a critério da Prefeitura do Município de Carapicuíba.

1.2. As vagas oferecidas são para o município de Carapicuíba/SP.
1.3. Os cargos, as vagas, o salário inicial, a carga horária, os requisitos mínimos exigidos e a taxa de inscrição são os estabelecidos na Tabela I de Cargos, especificada abaixo.
1.4. As atribuições dos cargos estão descritas no Anexo I, deste Edital.
1.5. Todas as etapas constantes neste Edital serão realizadas observando-se o horário oficial de Brasília/DF.

TABELA I – CARGOS, VAGAS, SALÁRIO INICIAL, CARGA HORÁRIA, REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS E TAXA DE INSCRIÇÃO

Ensino médio

Cargo Vagas 
Vagas reservadas 
às pessoas com 

deficiência
Salário inicial Carga horária 

semanal Requisitos mínimos exigidos Taxa de 
inscrição

Guarda Civil Municipal 
(Feminino) 06 01

R$ 978,18/ mês + 100% RETP e 
demais benefícios conforme Lei 

Municipal nº 3509/2018.

40 horas, sujeito 
a escalas e 

plantões

Ensino médio completo, ser do sexo feminino, ter altura 
mínima de 1,60m e possuir Carteira Nacional de Habilitação 
– CNH, na categoria “A e B”.

R$ 23,70

Guarda Civil Municipal 
(Masculino) 24 01

R$ 978,18/ mês + 100% RETP e 
demais benefícios conforme Lei 

Municipal nº 3509/2018.

40 horas, sujeito 
a escalas e 

plantões

Ensino médio completo, ser do sexo masculino, ter altura 
mínima de 1,65m e possuir Carteira Nacional de Habilitação 
– CNH, na categoria “A e B”.

R$ 23,70

2. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO

2.1. Para se inscrever o candidato deverá ler este edital em sua íntegra, tendo conhecimento e estando de acordo com as exigências nele contidas, principalmente, as especificadas a seguir, que devem ser 
comprovadas à época da posse:

2.1.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou ser estrangeiro, com igualdade de direitos, nos termos em que dispuser a legislação específica;
2.1.2. Ter, na data da posse, idade mínima de 18 (dezoito) anos completo e máxima de 35 (trinta e cinco) anos.
2.1.3. No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar, nos termos do Decreto nº 57.654/66, alterado pelo Decreto nº 93.670/86;

de identidade R.G. 50.947.209-6 e C.P.F 
nº. 461.182.958-83, no cargo em comis-
são de ASSESSOR, referência A, de livre 
provimento em comissão, constante da 
Lei nº 3.303, de 12 de fevereiro de 2015, 
junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE AS-
SISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, a par-
tir de 16 DE ABRIL DE 2018.

PORTARIA Nº. 416, DE 13 DE ABRIL 
DE 2018 NOMEAR o (a) Senhor (a) JOSE 
MARCELINO, portador (a) da cédula de 
identidade R.G. 14.014.714-7 e C.P.F nº. 
041.915.518-09, no cargo em comissão 
de COORDENADOR, referência B, de 
livre provimento em comissão, constan-
te da Lei nº 3.303, de 12 de fevereiro de 
2015, junto a SECRETARIA MUNICIPAL 
DE OBRAS, a partir de 16 DE ABRIL DE 
2018.

PORTARIA Nº. 417, DE 13 DE 
ABRIL DE 2018 NOMEAR o (a) Senhor 
(a) THAYNA GONÇALVES NUNES, por-
tador (a) da cédula de identidade R.G. 
56.583.593-2 e C.P.F nº. 457.335.878-
14, no cargo em comissão de COOR-
DENADOR, referência B, de livre pro-
vimento em comissão, constante da Lei 
nº 3.303, de 12 de fevereiro de 2015, 
junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
GOVERNO, a partir de 17 DE ABRIL DE 
2018.

PORTARIA Nº. 418, DE 13 DE ABRIL 
DE 2018 EXONERAR, o (a) Senhor (a) 
THAYNA GONÇALVES NUNES, matrícula 
48771, do cargo de ASSESSOR, do qua-
dro de pessoal, a partir de 16 DE ABRIL 
DE 2018.
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2.1.4. Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
2.1.5. Possuir documentação comprobatória, no ato da posse, dos REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS para o cargo, conforme especificado na Tabela I, do Capítulo 1, e a DOCUMENTAÇÃO COMPROBA-

TÓRIA determinada no item 14.5 do Capítulo 14 deste edital;
2.1.6. Ter aptidão física e mental e não possuir deficiência física incompatível com o exercício do cargo, comprovada em inspeção realizada pelo Serviço Médico indicado pela Prefeitura do Município de 

Carapicuíba;
2.1.7. Não ter sido punido, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera de governo, condenado em processo criminal 

por prática de crimes contra a administração pública, capitulados nos títulos II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492/86 e na Lei nº 8.429/92;
2.1.8. Não estar, no ato da posse, incompatibilizado para nova nomeação em novo cargo público;
2.1.9. Não possuir antecedentes criminais;
2.1.10. Não estar com idade de aposentadoria compulsória;
2.1.11. Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições serão realizadas via Internet, no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br, iniciando-se no dia 18 de abril de 2018 e encerrando-se, impreterivelmente, às 15h do dia 18 de 
maio de 2018, observado o horário oficial de Brasília/ DF e os itens estabelecidos no Capítulo 2. Das Condições para Inscrição, deste Edital.

3.2. Após o preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição a título de ressarcimento de despesas com material e serviços, de acordo 
com o valor definido na Tabela I, do Capítulo 1 deste Edital.

3.3. Objetivando evitar ônus desnecessários, o candidato deverá recolher o valor da taxa de inscrição somente se atender a todos os requisitos exigidos para o cargo pretendido.
3.4. A inscrição do candidato implicará no completo conhecimento e a tácita aceitação das normas legais pertinentes e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, e as condições previstas em Lei, 

sobre as quais não poderá alegar desconhecimento.
3.5. O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição através de boleto bancário, pagável em toda a rede bancária, com vencimento para o dia 18 de maio de 2018.
3.5.1. O boleto bancário estará disponível no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br até a data de encerramento das inscrições e deverá ser impresso para o pagamento da taxa de inscrição, após 

a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line.
3.5.2. Após o encerramento do período de inscrição, não haverá possibilidade de impressão do boleto para pagamento, seja qual for o motivo alegado.
3.5.3. A inscrição somente será confirmada após a comprovação do pagamento da taxa de inscrição.
3.5.4. O comprovante de inscrição é o boleto bancário devidamente quitado e deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado no local de realização da Prova Objetiva. É de inteira responsabilidade 

do candidato a manutenção sob sua guarda do comprovante do pagamento da taxa de inscrição, para posterior apresentação, se necessário.
3.6. O candidato deverá efetuar somente uma inscrição neste Concurso Público.
3.6.1. Em caso de mais de uma inscrição para o mesmo período de aplicação de prova, o candidato deverá optar somente por uma inscrição por período, sendo considerado como ausente para a(s) outra(s) 

inscrição(ões) do referido período de aplicação, mesmo que a aplicação das provas ocorra na mesma sala.
3.6.2. Ocorrendo a hipótese do item 3.6.1 ou pagamento duplicado de um mesmo boleto bancário, não haverá restituição parcial ou integral dos valores pagos a título de taxa de inscrição. 
3.7. Não serão aceitas inscrições recebidas por depósito em caixa eletrônico, via postal, fac-símile, transferência ou depósito em conta corrente, por depósito “por meio de envelope” em caixa rápido, DOC, 

ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não a especificada neste Edital, bem como fora do período de inscrição estabelecido.
3.8. Não será aceito, como comprovante de pagamento da inscrição, comprovante de agendamento bancário.
3.9. Salvo nos casos de suspensão, anulação ou cancelamento do certame, não haverá devolução, parcial ou integral, da importância paga, ainda que superior ou em duplicidade, nem isenção total ou parcial 

de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado. 
3.10. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração de opção de cargo sob hipótese alguma, portanto, antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deve verificar atenta-

mente a opção preenchida.
3.10.1. É vedada a transferência do valor pago a título de inscrição para terceiros, assim como a transferência da inscrição para outros concursos.
3.11. A RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. e a Prefeitura do Município de Carapicuíba não se responsabilizam por solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de 

ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. Assim é reco-
mendável que o candidato realize sua inscrição e respectivo pagamento com a devida antecedência.

3.12. A partir do dia 25 de maio de 2018, o candidato deverá conferir no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br se os dados da inscrição, efetuada via Internet, e se o valor da inscrição foram 
recebidos pela RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., ou seja, se a inscrição está confirmada.

3.12.1. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato da RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., através do telefone (11) 2386-5387 
para verificar o ocorrido, nos dias úteis no horário das 9h às 17h.

3.13. A apresentação dos documentos e das condições exigidas para participação no referido Concurso Público será feita por ocasião da posse, sendo que a não apresentação implicará a anulação de todos 
os atos praticados pelo candidato.

3.14. As informações prestadas na ficha de inscrição on-line são de inteira responsabilidade do candidato, ainda que realizada com o auxílio de terceiros, cabendo à Prefeitura do Município de Carapicuíba 
e à RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos, bem como aquele que prestar informações inverídicas, ainda 
que o fato seja constatado posteriormente, respeitando-se a ampla defesa e o contraditório.

3.15. O candidato que desejar concorrer à vaga reservada a pessoas com deficiência deverá, obrigatoriamente, no ato da inscrição, informar em campo específico da Ficha de Inscrição, e proceder conforme 
estabelecido no Capítulo 4 deste Edital.

3.16. O candidato que necessitar de condições especiais para realização das provas deverá encaminhar, por meio de correspondência com AR (Aviso de Recebimento) ou Sedex, até o término das inscrições, 
declaração constante no Anexo III deste Edital, devidamente preenchida e assinada pelo candidato, especificando a condição especial para a realização da prova, identificando no envelope: nome e cargo ao qual 
está concorrendo e nome do Concurso Público: Prefeitura do Município de Carapicuíba - Concurso Público 04/2018 – “Cond. Especial”, à RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., localizado 
à Rua Itaipu, nº 439 – Bairro Mirandópolis, São Paulo/SP, CEP 04052-010.

3.16.1. O candidato que não o fizer durante o período de inscrição estabelecido no item anterior, não terá a prova e as condições especiais providenciadas, seja qual for o motivo alegado.
3.16.2. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido.
3.16.3. Para efeito do prazo de recebimento da solicitação por correspondência com AR ou SEDEX, estipulado no item 3.16 deste Capítulo, será considerado 5 (cinco) dias corridos após a data de término 

das inscrições.
3.16.4. A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar um acompanhante (maior de 18 anos), que também se submeterá às regras deste Edital e Anexos e 

ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata nesta condição que não levar acompanhante, não realizará as provas.
3.16.4.1. A candidata lactante deverá declarar a referida condição na ficha de inscrição on line e encaminhar sua solicitação à RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. até o término das ins-

crições, por correspondência com AR ou SEDEX, conforme estabelecido no item 3.16.
3.17. O candidato que necessitar de condições especiais para a realização da prova por motivo de crença religiosa, deverá encaminhar solicitação à RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., 

nos termos do item 3.16 deste Capítulo.
3.18. O candidato que solicitar condição especial para a realização das provas deverá, a partir de 25 de maio de 2018, acessar o site www.rboconcursos.com.br para verificar o resultado da solicitação 

pleiteada.
3.19. São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da lei, as informações fornecidas no ato da inscrição.

4. DA INSCRIÇÃO PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

4.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscreverem neste Concurso Público, desde que as atribuições do cargo pretendido sejam compatíveis com a deficiência que possuem, 
conforme estabelecido no Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004.

4.2. Em obediência ao disposto no Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004, aos candidatos com deficiência habilitados, será reservado o percentual 
de 5% (cinco por cento) das vagas existentes ou que vierem a surgir no prazo de validade do Concurso Público.

4.3. São consideradas pessoas com deficiência as que apresentem, em certo grau, uma deficiência mental, motriz ou sensorial, com caráter de cronicidade e persistência de alteração de vida, bem como as 
que se enquadram no Artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

4.4. Será eliminado da lista de deficientes o candidato cuja deficiência, declarada na inscrição, não se constate, devendo o mesmo constar apenas da lista de classificação geral de aprovados.
4.4.1. Será eliminado do Concurso Público o candidato cuja deficiência declarada na inscrição seja incompatível com o cargo pretendido.
4.5. Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres.
4.6. As pessoas com deficiência participarão deste Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação e critérios de aprovação, ao 

horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.
4.7. As vagas destinadas às pessoas com deficiência que não forem providas por falta de candidatos, por reprovação no Concurso Público ou na perícia médica, serão preenchidas pelos demais candidatos, 

observada a ordem geral de classificação.
4.8. No ato da inscrição, o candidato com deficiência que necessite de tratamento diferenciado nos dias do Concurso Público deverá requerê-lo, indicando as condições diferenciadas de que necessita para 

a realização das provas.
4.9. O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência deverá declarar a condição na Ficha de Inscrição.
4.10. O candidato com deficiência, durante o período das inscrições, deverá encaminhar, via Sedex ou correspondência com Aviso de Recebimento (AR), à RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais 
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Ltda., aos cuidados do Departamento de Planejamento de Concursos, localizado à Rua Itaipu, nº 439 – Bairro Mirandópolis, São Paulo/SP, CEP 04052-010, identificando o nome do Concurso Público no envelope: 
Prefeitura do Município de Carapicuíba – Concurso Público 04/2018, os documentos a seguir:

a) Declaração constante no Anexo III deste Edital, devidamente preenchida e assinada pelo candidato, especificando a condição especial para a realização da prova (caso a condição especial seja neces-
sária); e 

b) Original ou cópia autenticada do Laudo Médico, expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término das inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa re-
ferência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação da sua prova, informando o seu 
nome, número do RG e do CPF.

4.10.1. Os candidatos que solicitarem a prova em braille deverão levar, para esse fim, no dia da aplicação das provas, reglete e punção.
4.10.2. O candidato com deficiência auditiva poderá solicitar, na declaração constante no Anexo III deste Edital, a autorização para utilização de aparelho auricular, sujeito a inspeção e aprovação da Comissão 

Multidisciplinar, com a finalidade de garantir a lisura do Concurso Público.
4.10.3 O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional de 1 (uma) hora para a realização das provas, deverá enviar a documentação indicada nas alíneas “a” e “b” do item 4.10, acompanhada 

de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência.
4.10.4. A comprovação da tempestividade do envio da documentação tratada nas alíneas do item 4.10 e subitem 4.10.3 será feita pela data da postagem.
4.10.5. Aos deficientes visuais (amblíopes) que solicitarem prova especial ampliada serão oferecidas provas neste sistema, com tamanho de letra correspondente a corpo 24.
4.10.6. As condições específicas e ajudas técnicas previstas acima não excluem outras que se fizerem necessárias.
4.10.7. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido e será divulgado conforme disposto no item 3.18 e seus subitens, do Capítulo 3 deste edital.
4.11. O laudo médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido.
4.12. O candidato que não atender, dentro do período das inscrições, aos dispositivos mencionados no item 4.10 e respectivas alíneas e subitens, não terá a condição especial atendida ou não será conside-

rado pessoa com deficiência, seja qual for o motivo alegado.
4.13. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes deste Capítulo não poderá interpor recurso em favor de sua situação.
4.14. Os candidatos, que no ato da inscrição se declararem pessoas com deficiência, se aprovados no Concurso Público, terão seus nomes divulgados na lista geral dos aprovados e em lista à parte.
4.15. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de readaptação, licença-saúde ou aposentadoria por invalidez.

5. DAS PROVAS

5.1. O Concurso Público constará das seguintes provas e respectivo número de questões:

Ensino médio

Cargo Formas de 
Avaliação

Quantidade de questões
 POCG

Quantidade de questões 
POCE Pontuação

Guarda Civil Municipal (Feminino)
Objetiva

+ Aferição de 
Altura + Teste de 
Apt dão Física + 
Prática + Avaliação 

Psicológica

15 Língua Portuguesa
05 Matemát ca 20 Conhecimentos Específicos Conforme disposto no 

Capítulo 7 deste Edital.

Guarda Civil Municipal (Masculino)

5.2. A Prova Escrita Objetiva será realizada com base em instrumentos que mensuram as habilidades e conhecimentos exigidos pelo cargo conforme indicação do ANEXO I, composta de questões de Co-
nhecimentos Gerais (POCG) e de Conhecimentos Específicos (POCE).

5.3. As questões de Conhecimentos Básicos e Conhecimentos Específicos serão objetivas de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas cada, terão uma única resposta correta e versarão sobre os pro-
gramas contidos no ANEXO II deste Edital.

5.4. A prova prática será realizada e avaliada conforme estabelecido no Capítulo 8 deste Edital.
5.5. O teste de aptidão física e a aferição de altura serão realizados e avaliados conforme estabelecido no Capítulo 9 deste Edital.
5.6. A avaliação psicológica será realizada e avaliada conforme estabelecido no Capítulo 10 deste Edital.
5.7. A investigação social será realizada e avaliada conforme estabelecido no Capítulo 11 deste Edital.

6. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 

6.1. As provas objetivas serão realizadas na cidade de Carapicuíba/SP, na data prevista de 24 de junho de 2018, em locais e horários a serem comunicados oportunamente através de Edital de Convocação 
para as Provas Objetivas a ser publicado no Diário Oficial de Carapicuíba, afixado no Quadro de Avisos da Prefeitura do Município de Carapicuíba e divulgado através da Internet no endereço eletrônico www.
rboconcursos.com.br, observado o horário oficial de Brasília/DF.

6.1.1. Caso o número de candidatos inscritos exceda à oferta de lugares existentes nos colégios da cidade de Carapicuíba/SP, a RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. reserva-se do direito 
de alocá-los em cidades próximas à determinada para aplicação das provas, não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao transporte e alojamento desses candidatos.

6.1.2. Não será enviado Cartão Informativo do Candidato para o endereço ou e-mail do candidato. O candidato deverá, a partir do dia 8 de junho de 2018, informar-se, pela internet, no endereço eletrônico 
www.rboconcursos.com.br, em que local e horário irá realizar a prova. Será de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta para verificar o seu local de prova.

6.1.3. Não serão fornecidas por telefone informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas, exceto na condição do candidato com deficiência, que demande condição especial para a 
realização das provas e/ou esteja concorrendo às vagas reservadas para pessoas com deficiência, que, nesse caso, deverá entrar em contato com a empresa realizadora do Concurso Público, através do e-mail 
duvidas@rboconcursos.com.br.

6.2. Ao candidato só será permitida a participação nas provas, na respectiva data, horário e local a serem divulgados de acordo com as informações constantes no item 6.1 deste Capítulo.
6.3. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização das provas em outro dia, horário ou fora do local designado.
6.4. Os eventuais erros referentes a nome, número de documento de identidade, sexo ou data de nascimento, deverão ser comunicados no dia da realização das provas objetivas para que o fiscal da sala 

faça a devida correção em Ata da Sala de Prova.
6.4.1. O candidato que não solicitar as correções dos dados pessoais nos termos do item anterior deverá arcar, exclusivamente, com as consequências advindas de sua omissão.
6.5. Caso haja inexatidão na informação relativa à opção de cargo e/ou condição de candidato com deficiência, o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC da 

RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., pelo telefone (11) 2386-5387, das 9h às 17h, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data de aplicação das Provas Objetivas.
6.5.1. A alteração da condição de candidato com deficiência somente será efetuada na hipótese de que o dado expresso pelo candidato em sua ficha de inscrição tenha sido transcrito erroneamente nas listas 

afixadas e disponibilizado no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br desde que o candidato tenha cumprido todas as normas e exigências constantes no Capítulo 4 deste Edital.
6.5.2. O candidato que não entrar em contato com o SAC, no prazo mencionado no item 6.5 deste Capítulo, será o único responsável pelas consequências ocasionadas pela sua omissão.
6.6. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido de:
a) Comprovante de inscrição (boleto bancário correspondente à inscrição, com o respectivo comprovante de pagamento);
b) Original de um dos documentos de identidade a seguir: Cédula Oficial de Identidade; Carteira e/ou cédula de identidade expedida pela Secretaria de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, 

pelo Ministério das Relações Exteriores; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Certificado de Reservista; Passaporte; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que por lei federal, 
valem como documento de identidade (OAB, CRC, CRA, CRQ, CRM etc.) e Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei n.º 9.503/97).

c) caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2 e borracha macia.
6.6.1. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza.
6.6.2. O comprovante de inscrição não terá validade como documento de identidade.
6.6.3. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que 

ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital 
em formulário próprio.

6.6.3.1. A identificação especial também será exigida do candidato, cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador.
6.6.4. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identida-

de, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.
6.6.5. Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que autenticadas.
6.7. Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato.
6.8. No dia da realização das provas, na hipótese de o candidato não constar nas listagens oficiais relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, a RBO Assessoria Pública e Projetos 

Municipais Ltda. procederá à inclusão do referido candidato, através de preenchimento de formulário específico mediante a apresentação do comprovante de inscrição.
6.8.1. A inclusão de que trata o item 6.8, será realizada de forma condicional e será confirmada pela RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. na fase de Julgamento das Provas Objetivas, com 

o intuito de se verificar a pertinência da referida inclusão.
6.8.2. Constatada a improcedência da inscrição de que trata o item 6.8, a mesma será automaticamente cancelada sem direito a reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos 
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todos os atos dela decorrentes.

6.8.3. No dia da realização das provas, não será permitido ao candidato: 
6.8.3.1. Entrar ou permanecer no local de exame portando arma(s), mesmo que possua o respectivo porte;
6.8.3.2. Entrar ou permanecer no local de exame com aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, relógios digitais, relógios com banco de dados, telefone 

celular, walkman etc.) ligados ou semelhantes , boné, gorro, chapéu, óculos de sol, fones de ouvido, bem como protetores auriculares.
6.8.4. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização das provas objetivas, o candidato será automaticamente eliminado do Concurso Público. 
6.8.4.1. Os equipamentos eletrônicos deverão ser desligados e acondicionados em invólucros lacrados específicos para esse fim, que serão fornecidos aos candidatos pelo fiscal de sala. O aparelho celular 

deverá ter a bateria removida pelo próprio candidato.
6.8.4.2. O invólucro lacrado contendo os equipamentos eletrônicos desligados deverá permanecer sob a carteira do candidato até a entrega da folha de respostas ao fiscal, ao término da prova. O invólucro 

lacrado apenas poderá ser aberto pelo candidato após a saída do colégio de prova.
6.8.5. O descumprimento dos itens 6.8.3.2 e 6.8.4 implicará na eliminação do candidato. 
6.8.6. A RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas. 
6.8.7. Durante a realização das provas, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou pessoa estranha ao Concurso Público, nem a utilização de livros, códigos, 

manuais, revistas, impressos, quaisquer anotações, calculadora, celulares ou qualquer outro aparelho eletrônico.
6.9. Quanto às Provas:
6.9.1. Para a realização das provas objetivas, o candidato lerá as questões no caderno de questões e marcará suas respostas na Folha de Respostas, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. A Folha 

de Respostas é o único documento válido para correção.
6.9.1.1. Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emendas ou rasuras, ainda que legíveis, ou aquelas 

respondidas a lápis. 
6.9.1.2. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o desempenho do candidato.
6.9.1.3. A Folha de Respostas será identificada, em campo específico, pelo próprio candidato com sua assinatura.
6.10. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal a folha de respostas. 
6.11. A totalidade das Provas terá a duração de 3 (três) horas.
6.11.1. Após o período de 2 (duas) horas, o candidato, ao terminar a sua prova, poderá levar o caderno de questões, deixando com o fiscal da sala as folhas de resposta, que serão os únicos documentos 

válidos para a correção. Em nenhuma outra situação será fornecido o Caderno de Questões.
6.12. Iniciadas as provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorridos 30 (trinta) minutos.
6.12.1. O início da prova será definido em cada sala de aplicação.
6.13. As Folhas de Resposta dos candidatos serão personalizadas, impossibilitando a substituição.
6.14. Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que:
6.14.1. Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados;
6.14.2. Não apresentar o documento de identidade exigido no item 6.6, alínea “b”, deste Capítulo;
6.14.3. Não comparecer a qualquer das provas, seja qual for o motivo alegado;
6.14.4. Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, ou antes, do tempo mínimo de permanência estabelecido no item 6.12, deste capítulo; 
6.14.5. For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se 

de livros, notas, impressos não permitidos, calculadora ou similar; 
6.14.6. For surpreendido portando equipamentos eletrônicos como agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, relógios digitais, relógios com banco de dados, telefone celular, fone 

de ouvido, walkman e/ou equipamentos semelhantes, ou ainda boné, gorro, chapéu, óculos de sol, bem como protetores auriculares;
6.14.7. Estiver com qualquer tipo de equipamento eletrônico em funcionamento durante a realização das provas objetivas, incluindo os sinais sonoros referentes a alarmes;
6.14.8. Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
6.14.9. Não devolver a Folha de Resposta cedida para realização das provas;
6.14.10. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em relação a qualquer dos examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes;
6.14.11. Fizer anotação de informações relativas às suas respostas fora dos meios permitidos;
6.14.12. Ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, portando as folhas de respostas;
6.14.13. Não cumprir as instruções contidas no caderno de questões de provas e nas folhas de respostas;
6.14.14. Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do Concurso Público.
6.15. Constatado, após as provas, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, suas provas serão anuladas e ele será automati-

camente eliminado do Concurso Público.
6.16. No caso de candidata lactante, não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. A criança deverá permanecer em local designado, acompanhada de familiar ou terceiro, 

adulto responsável, indicado pela candidata.
6.16.1. Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se temporariamente da sala de prova, acompanhada de uma fiscal.
6.16.2. Na sala reservada para amamentação, ficarão somente a candidata lactante, a criança e uma fiscal, sendo vedada a permanência de babás ou quaisquer outras pessoas que tenham grau de paren-

tesco ou de amizade com a candidata.
6.16.3. Excetuada a situação prevista no item 3.16.4 do Capítulo 3 deste Edital, não será permitida a permanência de qualquer acompanhante nas dependências do local de realização da prova, podendo 

ocasionar, inclusive, a não participação da candidata no Concurso Público.
6.17. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão de afastamento do candidato da sala de prova.
6.18. A condição de saúde do candidato no dia da aplicação da prova será de sua exclusiva responsabilidade.
6.19. Ocorrendo alguma situação de emergência o candidato será encaminhado para atendimento médico local ou ao médico de sua confiança. A equipe de Coordenadores responsáveis pela aplicação 

das provas dará todo apoio que for necessário.
6.20. Caso exista a necessidade do candidato se ausentar para atendimento médico ou hospitalar, o mesmo não poderá retornar ao local de sua prova, sendo eliminado do Concurso Público.
6.21. Reserva-se ao Coordenador do Concurso Público designado pela RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., o direito de excluir da sala e eliminar do restante das provas o candidato 

cujo comportamento for considerado inadequado ou que desobedecer a qualquer regulamento constante deste Edital, bem como, tomar medidas saneadoras, e restabelecer critérios outros para resguardar a 
execução individual e correta das provas.

6.22. No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e/
ou critérios de avaliação/classificação.

6.23. As instruções dadas pelos Fiscais e Coordenadores, assim como as contidas na prova, deverão ser respeitadas pelos candidatos.
6.24. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova, salvo em caso de extrema necessidade, desde que acompanhado por Fiscal Credenciado e autorizado pelo Fiscal da Sala e, nesse caso, 

não poderá levar consigo qualquer tipo de bolsa, estojo ou qualquer objetos constante no item 6.14.6 deste capítulo, sob pena de exclusão do concurso. 
6.25. Ao final da prova, os 2(dois) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o ultimo candidato termine sua prova, devendo todos assinarem ata de prova, atestando a idoneidade de sua fisca-

lização, e se retirando todos da sala ao mesmo tempo, sob pena de eliminação do certame.
6.26. Os gabaritos da prova objetiva serão divulgados no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br em data a ser comunicada no dia da realização das provas.

7. DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA

7.1. A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter eliminatório e classificatório. 
7.1.1. Na avaliação e correção da Prova Objetiva será utilizado o Escore Bruto.
7.2. O Escore Bruto corresponde ao número de acertos que o candidato obtém na prova.
7.2.1. Para se chegar ao total de pontos o candidato deverá dividir 100 (cem) pelo número de questões da prova, e multiplicar pelo número de questões acertadas.
7.2.2. O cálculo final será igual ao total de pontos do candidato na Prova Objetiva.
7.3. Será considerado habilitado na Prova Objetiva o candidato que obtiver total de pontos igual ou superior a 50 (cinquenta).
7.4. O candidato não habilitado na Prova Objetiva será eliminado do Concurso Público.

8. DA PROVA PRÁTICA

8.1. A Prova Prática (PP) será aplicada, na cidade de Carapicuíba/SP, em data, local e horário a serem comunicados através do edital de convocação para a prova prática, que será publicado no Diário Oficial 
de Carapicuíba. Também poderão ser feitas consultas através da internet no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br.

8.1.1. Será de responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta para verificar o seu local de prova.
8.1.2. Ao candidato só será permitida a participação na prova prática na respectiva data, horário e local a serem divulgados de acordo com as informações constantes no item 8.1, deste capítulo.
8.2. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização das provas em outro dia, horário ou fora do local designado. 
8.3. Para a realização da Prova Prática aos cargos de Guarda Civil Municipal (Feminino) e Guarda Civil Municipal (Masculino)serão convocados os candidatos aprovados no Teste de Aptidão Física e melhor 

classificados nas provas objetivas, após aplicados os critérios de desempate estabelecidos no item 12.7 do Capítulo 12 deste edital, observando a ordem de classificação de acordo com a quantidade abaixo 
especificada:
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Cargo Nº. de candidatos convocados (ampla 

concorrência)
Nº. de candidatos convocados (candidatos com 

deficiência)
Guarda Civil Municipal (Feminino) 90 05

Guarda Civil Municipal (Masculino) 360 18

8.3.1. Os demais candidatos aprovados nas provas objetivas e não convocados para as provas práticas, conforme previsto nos itens 8.3 e 8.3.1, serão excluídos do Concurso Público.
8.4. Os candidatos inscritos como pessoa com deficiência e aprovados no concurso serão convocados para realizar a prova prática e participarão desta fase conforme o que estabelece o item 4.6, deste Edital.
8.5. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido de documento oficial de identidade original.
8.5.1.  Além do documento oficial de identidade original, os candidatos ao cargo de Guarda Civil Municipal (Feminino/ Masculino) também deverão apresentar no momento da realização da prova prática a 

CNH - Carteira Nacional de Habilitação original, com as categorias “A” e “B”, em validade e de acordo com a legislação vigente (Código Nacional de Trânsito), bem como deverão apresentar-se fazendo uso de 
óculos (ou lentes de contato) quando houver tal exigência na CNH. 

8.5.2. Para a realização da prova prática não será aceito, em hipótese alguma qualquer tipo de protocolo da habilitação.
8.6. As provas práticas buscam aferir a capacidade de adequação funcional e situacional do candidato às exigências e ao desempenho eficiente das atividades. 
8.7. A Prova Prática terá caráter eliminatório e terá o valor máximo de 100 (cem) pontos.
8.7.1. Será considerado APTO na Prova Prática para o cargo de Guarda Civil Municipal (Feminino/ Masculino) o candidato que obtiver total de pontos igual ou superior a 50 (cinquenta), sendo um mínimo de 

25 (vinte e cinco) pontos para a prova no veículo e 25 (vinte e cinco) pontos para a prova na motocicleta.
8.7.2. A pontuação da prova prática não será somada a da prova objetiva, para fins de classificação, sendo o candidato considerado apenas como APTO ou INAPTO.
8.7.3. O candidato que não comparecer para realizar a Prova ou não habilitado (INAPTO) na Prova Prática será eliminado do Concurso Público.
8.8. Não haverá segunda chamada ou repetição das provas seja qual for o motivo alegado.
8.9. É vedada a entrada e presença de pessoas ou candidatos que não constem no edital de convocação para a prova prática.
8.10. É vedada a permanência do candidato no local de aplicação após a realização da prova prática, sob pena de eliminação deste concurso.
8.11. Não será permitido aos candidatos a utilização de câmeras, celulares, filmadores e demais aparelhos eletrônicos que possam reproduzir ou transmitir o conteúdo da prova prática, sob pena de eliminação 

deste concurso.
8.12. Os critérios de avaliação da Prova Prática são:

TAREFAS PONTUAÇÃO 
(VEÍCULO)

PONTUAÇÃO 
(MOTOCICLETA) TEMPO MÁXIMO PARA REALIZAÇÃO

1- Percorrer o trajeto, inicialmente definido, observando a legislação de trânsito, 
a segurança própria, dos acompanhantes e de terceiros, condução defensiva e 
também a que melhor conserve o veículo/ motocicleta. 0 a 35 pontos 0 a 35 pontos 15 min para o veículo

15 min para a motocicleta
2- Num espaço determinado realizar manobras a serem definidas.

3- Vistoria de um veículo/ motocicleta: o nível do óleo, água, bateria, combustível, 
painel de comando, pneus e demais itens. 0 a 15 pontos 0 a 15 pontos 5 min para o veículo

5 min para a motocicleta

TOTAL DE PONTOS E TEMPO 50 pontos 50 pontos 20 min para o veículo
20 min para a motocicleta

9. DA AFERIÇÃO DE ALTURA E DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA

9.1. Para a aferição de altura e Teste de Aptidão Física (TAF), de caráter eliminatório, serão convocados os candidatos aprovados e melhor classificados nas provas objetivas para o cargo de Guarda Civil 
Municipal (Feminino/ Masculino), na quantidade de 10 (dez) vezes o número de vagas, incluindo os empatados com a mesma pontuação.

9.1.1. Os demais candidatos aprovados nas provas objetivas e não convocados para a aferição de altura e para o  teste de aptidão física, conforme previsto no item anterior, serão excluídos do Concurso 
Público.

9.2. O edital de convocação para a aferição de altura e o Teste de Aptidão Física, contendo as informações quanto às datas, os horários e locais de sua realização, que será publicado no Diário Oficial de 
Carapicuíba. Também poderão ser feitas consultas através da internet no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br.

9.2.1. A aferição de altura e o Teste de Aptidão Física (TAF) será realizado em local a ser definido pela Comissão do Concurso, sendo de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento, não po-
dendo ser alegado qualquer espécie de desconhecimento.

9.2.2. Ao candidato só será permitida a participação na aferição de altura e no teste de aptidão física na respectiva data, horário e local a serem divulgados de acordo com as informações constantes no item 
9.2, deste capítulo.

9.2.3. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização da aferição e do teste em outro dia, horário ou fora do local designado. 
9.2.4. A Aferição de Altura será realizada com o candidato descalço, descoberto e sem meias, devendo candidato atingir a altura mínima exigida nos requisitos mínimos exigidos na Tabela do Capítulo 1 deste 

Edital, para ser considerado APTO na aferição de altura.
9.2.5. O candidato INAPTO na aferição de altura ou no Teste de Aptidão Física, será eliminado deste certame.
9.3. O Teste de Aptidão Física consistirá na aplicação de 3 (três) avaliações, assim divididas:
a) Avaliação de Flexão de Braço (masculino)/ Apoio de Frente (feminino) em 1 minuto;
b) Avaliação de Abdominal em 1 minuto; e
c) Avaliação de Corrida de 12 minutos.
9.4. Cada avaliação será pontuada numa escala de 0 a 100 (cem) pontos, totalizando pontuação máxima de 300 (trezentos) pontos.
9.4.1. Para ser considerado APTO no Teste de Aptidão Física - TAF, o candidato deverá obter a pontuação mínima de 150 (cento e cinquenta) pontos na somatória total das avaliações.
9.4.2. O candidato terá que obter a pontuação mínima de 20 (vinte) pontos para cada exercício.
9.4.3.  A pontuação final do Teste de Aptidão Física não será considerada para somar-se à pontuação da prova objetiva, sendo o candidato considerado apenas como APTO ou INAPTO.
9.5. A descrição e as marcas para pontuação de cada avaliação são:

Guarda Civil Municipal (Feminino)
AVALIAÇÕES PONTUAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA

Apoio de Frente Abdominal Corrida 12min (em metros) Até 24 anos 25 a 30 anos A partir de 31 anos
Até 08 Até 12 Até 1300 zero zero zero
09 a 10 13 a 14 De 1301 a 1400 zero zero 20
11 a 12 15 a 16 De 1401 a 1500 zero 20 30
13 a 14 17 a 18 De 1501 a 1600 20 30 40
15 a 16 19 a 20 De 1601 a 1700 30 40 50
17 a 18 21 a 22 De 1701 a 1800 40 50 60
19 a 20 23 a 24 De 1801 a 1900 50 60 70
21 a 22 25 a 26 De 1901 a 2000 60 70 80
23 a 24 27 a 28 De 2001 a 2100 70 80 90
25 a 26 29 a 30 De 2101 a 2200 80 90 100
27 a 28 31 a 32 De 2201 a 2300 90 100 100

29 ou mais 33 ou mais A partir de 2301 100 100 100

Guarda Civil Municipal (Masculino)
AVALIAÇÕES PONTUAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA

Flexão de braço Abdominal Corrida 12min (em metros) Até 24 anos 25 a 30 anos A partir de 31 anos
Até 08 Até 18 Até 1600 zero zero zero
09 a 10 19 a 20 De 1601 a 1700 zero zero 20
11 a 12 21 a 22 De 1701 a 1800 zero 20 30
13 a 14 23 a 24 De 1801 a 1900 20 30 40
15 a 16 25 a 26 De 1901 a 2000 30 40 50
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Guarda Civil Municipal (Masculino)

AVALIAÇÕES PONTUAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA
Flexão de braço Abdominal Corrida 12min (em metros) Até 24 anos 25 a 30 anos A partir de 31 anos

17 a 18 27 a 28 De 2001 a 2100 40 50 60
19 a 20 29 a 30 De 2101 a 2200 50 60 70
21 a 22 31 a 32 De 2201 a 2300 60 70 80
23 a 24 33 a 34 De 2301 a 2400 70 80 90
25 a 26 35 a 36 De 2401 a 2500 80 90 100
27 a 28 37 a 38 De 2501 a 2600 90 100 100

29 ou mais 39 ou mais A partir de 2601 100 100 100

9.6. Para o Teste de Aptidão Física - TAF, o candidato deverá apresentar atestado médico emitido com no máximo 30 (trinta) dias de antecedência à data do teste, que certifique especificamente 
estar APTO para o esforço físico que será submetido.

9.7. Será impedido de participar do Teste de Aptidão Física - TAF o candidato que não apresentar o atestado mencionado no item acima, sendo considerado eliminado deste Concurso Público.
9.8. O candidato deverá apresentar-se para o Teste de Aptidão Física - TAF com roupa apropriada para a prática desportiva, ou seja, calção ou agasalho, camiseta e tênis, sob pena de eliminação.
9.9. O Teste de Aptidão Física - TAF é de caráter eliminatório pelos critérios estabelecidos nas tabelas constantes no item 9.5 deste Capítulo.
9.10. Para efeito de marcas mínimas, valerá apenas a contagem realizada pelos examinadores que tomarão por base as formas das avaliações descritas no item 9.5 deste Capítulo.
9.11. Todos os exercícios que serão aplicados no Teste de Aptidão Física serão demonstrados pelos avaliadores antes do início dos mesmos.
9.11.1. Não haverá repetição na execução das avaliações, exceto nos casos em que a banca examinadora concluir pela ocorrência de fatores de ordem técnica, não provocados pelo candidato, que tenham 

prejudicado seu desempenho.
9.11.2. As descrições dos exercícios a serem aplicados no Teste de Aptidão Física são:
a) Flexão de braço para candidatos do sexo masculino: O candidato deverá realizar flexões de braços, sucessivas sem interrupção dos movimentos no ritmo que melhor lhe convier, os movimentos deverão 

ser realizados com as mãos apoiadas no solo e as pernas estendidas apoiando as pontas dos pés no solo, após, flexionar o cotovelo, aproximando o peito do solo e em seguida voltar à posição inicial onde será 
feita a contagem.

b) Flexão de braço com apoio de frente para candidatas do sexo feminino: O candidato deverá realizar flexões de braço, sucessivas sem interrupção dos movimentos no ritmo que melhor lhe convier, os 
movimentos deverão ser realizados com as mãos apoiadas no solo e com os joelhos apoiados sobre o solo, após flexionar o cotovelo, aproximando o peito do solo e em seguida voltar à posição inicial onde será 
feita a contagem.

c) Abdominal: O candidato deverá realizar flexões abdominais (remador), sucessivas sem interrupção dos movimentos no ritmo que melhor lhe convier, em posição superior os cotovelos deverão ultrapassar 
a posição dos joelhos junto ao tórax e os braços deverão estar esticados tanto na posição superior como na inferior encostando as costas das mãos no solo onde será feita a contagem.

d) Corrida de 12 minutos: O candidato deverá realizar a corrida aeróbica, no percurso determinado pelo avaliador, durante 12 (doze) minutos, sendo permitidas eventuais paradas e trechos em marcha.
9.12. O aquecimento e a preparação para o TAF é de responsabilidade do próprio candidato, não podendo interferir no andamento do Concurso.
9.13. Em razão de condições climáticas, a critério da banca examinadora, o Teste de Aptidão Física - TAF poderá ser cancelado ou interrompido, acarretando o adiamento do TAF para nova data, hipótese 

em que os candidatos realizarão todas as avaliações novamente, desprezando-se os resultados já obtidos.
9.14. O candidato que no momento da realização do Teste de Aptidão Física apresentar qualquer problema fisiológico, psicológico ou físico momentâneo, tais como luxações, contusões, fraturas e outros que 

impossibilitem de realizar o Teste, será automaticamente eliminado do Concurso.
9.15. É vedada a entrada e presença de pessoas ou candidatos que não constem no edital de convocação para a aferição de altura e teste de aptidão física.
9.16. É vedada a permanência do candidato no local de aplicação após a realização da aferição de altura e do teste de aptidão física, sob pena de eliminação deste concurso.
9.17. Não será permitido aos candidatos a utilização de câmeras, celulares, filmadores e demais aparelhos eletrônicos que possam reproduzir ou transmitir o conteúdo da aferição de altura e do teste de 

aptidão física, sob pena de eliminação deste concurso.

10. DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

10.1. Os candidatos aprovados na prova prática para o cargo de Guarda Civil Municipal (Feminino/ Masculino), conforme o Capítulo 8, deste Edital, observada a ordem de classificação, serão submetidos 
à Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório.

10.2. A Avaliação Psicológica será realizada em local, data e horário a ser definido, oportunamente, por meio de Edital de Convocação, que será publicado no Diário Oficial de Carapicuíba. Também poderão 
ser feitas consultas através da internet no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br,  sendo de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento, não podendo ser alegado qualquer espécie de 
desconhecimento.

10.3. As informações sobre data(s), horário(s) e local(is) para a Avaliação Psicológica serão divulgadas, conforme estabelecido no item anterior.
10.4. A Avaliação Psicológica ao qual o candidato será submetido será realizada por psicólogos credenciados pela Policia Federal, seguindo às exigências legais necessárias para o porte de arma de fogo, 

em cumprimento do disposto na Lei nº 10.826 de 22/12/2003, no art. 4°, inciso III, instrução normativa nº 001 DG/DFP, de 26/02/2004 e ordem de serviço nº 001 de 11/08/2004, que tratam da aferição de avaliação 
psicológica para aquisição e porte de arma de fogo, do Sistema Nacional de Armas, e será de caráter eliminatório.

10.4.1. A avaliação consistirá em uma bateria de instrumentos, validados pelo Conselho Regional de Psicologia e instruções normativas da Polícia Federal, devendo ser, composta de inventários, módulo de 
informações complementares testes projetivos, expressivos e entrevista psicológica, visando aferir a estrutura de personalidade e sua dinâmica intrapsíquica, averiguando-se: Autocrítica, psicopatologia, confian-
ça, conformidade e comportamento social, agressividade e suas formas de canalização, tensão psíquica, afetividade e vida interior, resistência à frustração e a fadiga, recursos mentais, energia psíquica, controle 
emocional, maturidade, impulsividade, ansiedade, relacionamento intrapessoal, relacionamento interpessoal, bom senso, autoestima, dependência química, capacidade de atenção, memória e administração da 
raiva e estresse.

10.5. O laudo de avaliação psicológica emitido para este fim deverá ser conclusivo, a fim de fornecer o subsídio necessário à autoridade competente, não cabendo nesta avaliação, por motivo de ética e 
respeito ao sigilo, o laudo descritivo.

10.6. A publicação dos resultados da avaliação psicológica será feita por meio de relação nominal, constando sua aptidão ou inaptidão ao cargo.
10.7. Serão considerados APTOS os candidatos que responderem satisfatoriamente a todos os instrumentos utilizados na avaliação, estando posicionados na faixa de normalidade contidos nos manuais dos 

instrumentos utilizados.
10.8. A inaptidão significará, tão somente, que o avaliado não atendeu, à época dos exames, aos parâmetros do perfil psicológico exigido para o exercício das funções do cargo de Guarda Civil Municipal.
10.9. O candidato, se julgar necessário, poderá solicitar o procedimento denominado “entrevista devolutiva” para conhecimento das razões de sua “inaptidão”, no prazo de 2 (dois) dias úteis após a publicação 

do resultado desta avaliação, mediante requerimento por meio de interposição de recurso, de acordo com o estabelecido no Capítulo 13, deste Edital.
10.9.1. Atendendo aos ditames da ética psicológica, esse procedimento somente será divulgado ao candidato, pessoal e individualmente, pelo profissional responsável pela aplicação, mediante oportuna 

convocação a ser divulgada no site www.rboconcursos.com.br, na respectiva página do Concurso.
10.10. Nenhum candidato “INAPTO” será submetido à nova avaliação psicológica neste Concurso Público.

11. DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL

11.1. A Investigação Social verificará a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessárias ao exercício do cargo de Guarda Civil Municipal (Feminino/ Masculino).
11.2. A Investigação Social terá caráter eliminatório e o candidato será considerado APTO ou INAPTO.
11.3. O processo de Investigação Social ficará a cargo da Prefeitura do Município de Carapicuíba e será realizada após a homologação do Concurso do cargo de Guarda Civil Municipal, ou seja, após as 

etapas de: Prova Objetiva, Teste de Aptidão Física e Avaliação Psicológica, a ser realizada pela Corregedoria Geral da Guarda Civil Municipal de Carapicuíba, sob a supervisão de uma Comissão de Fiscalização 
do Concurso Público, a qual ratificará as conclusões objeto das análises da documentação apresentada.

11.3.1.  A convocação para a realização da Etapa de Investigação Social se dará conforme os itens 14.4 e 14.4.1.
11.3.1.1. Os critérios e os documentos necessários para a realização da etapa de Investigação Social serão divulgados por meio de Edital de convocação conforme os itens 14.4 e 14.4.1.
11.4. A Investigação Social será realizada a partir das informações constantes do formulário específico a ser preenchido e assinado pelo candidato.
11.4.1.  O formulário mencionado no item 11.4 será publicado no Diário Oficial de Carapicuíba e divulgado no endereço eletrônico www.carapicuiba.sp.gov.br, conforme os itens 14.4 e 14.4.1.
11.5.  A Investigação Social, realizada pela Prefeitura do Município de Carapicuíba, estender-se-á até a posse do candidato. Nesse período, o candidato que incorrer em conduta ou condição capaz de 

torná-lo INAPTO para a função será ELIMINADO do concurso.
11.6. Segundo a necessidade, poderão ser solicitados documentos complementares para a composição da Investigação Social, onde vise apreciação da conduta social, reputação e idoneidade do candida-

to, em sua vida pregressa e atual em todos os aspectos da vida em sociedade, quer seja social, moral, profissional, escolar, dentre outras possíveis, impedindo que pessoa com perfil incompatível ingresse na 
Corporação.

12. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS

12.1. A nota final de cada candidato será IGUAL ao total de pontos obtidos na prova objetiva para todos os cargos.
12.2. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente, da Nota Final, em lista de classificação por opção de cargo.
12.3. Serão elaboradas duas listas de classificação, uma geral com a relação de todos os candidatos, incluindo os candidatos com deficiência e uma especial, com a relação apenas dos candidatos com 

deficiência.
12.4. O resultado provisório do Concurso Público será publicado no Diário Oficial de Carapicuíba e divulgado na Internet no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br, cabendo recurso nos termos 
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do Capítulo 13. Dos Recursos deste Edital. 

12.5. Após o julgamento dos recursos, eventualmente interpostos, será divulgada a lista de Classificação Final, não cabendo mais recursos.
12.6. A lista de Classificação Final será divulgada no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br e publicado no Diário Oficial de Carapicuíba. 
12.6.1. Serão publicados no Diário Oficial de Carapicuíba apenas os resultados dos candidatos que lograram classificação no Concurso Público.
12.6.2. O resultado geral final do Concurso Público poderá ser consultado no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br, pelo prazo de 3 (três) meses, a contar da data de sua publicação.
12.7. No caso de igualdade na classificação final, dar-se-á preferência sucessivamente ao candidato que: 
12.7.1. Tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste Concurso Público, conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso – Lei Federal nº 10.741/03;
12.7.2. Obtiver maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos;
12.7.3. Tiver maior idade, para os candidatos não alcançados pelo Estatuto do Idoso.
12.8. Persistindo o empate, mesmo após aplicados os respectivos critérios de desempate previstos no item 12.7 e subitens deste Capítulo, deverá ser feito sorteio na presença dos candidatos envolvidos 

por cargo.
12.9. A classificação no presente Concurso Público não gera aos candidatos direito à nomeação para o cargo, cabendo a Prefeitura do Município de Carapicuíba o direito de aproveitar os candidatos 

aprovados em número estritamente necessário, não havendo obrigatoriedade de nomeação de todos os candidatos aprovados no Concurso Público, respeitada sempre, a ordem de classificação, bem como não 
lhes garante escolha do local de trabalho.

13. DOS RECURSOS

13.1. O candidato que desejar interpor recurso em face dos atos previstos no presente Edital disporá de 2 (dois) dias úteis ininterruptos para fazê-lo, com início no dia seguinte à publicação do evento, o qual 
deverá ser endereçado à Comissão Especial do Concurso Público.

13.2. O recurso deverá ser individual, feito por escrito e em formulário próprio para recursos, conforme Anexo IV, devidamente fundamentado, constando o nome do candidato, a opção do cargo, o número 
de inscrição, o número da questão (em caso de recurso contra gabarito) e telefone, dirigido à Comissão Especial do Concurso Público e protocolado, pelo próprio candidato, junto à Av. Pres. Vargas, 280 - Vila 
Caldas, Carapicuíba - SP, das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

13.3. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo pré-estabelecido e que possuírem fundamentação e argumentação lógica e consistente que permita sua adequada 
avaliação. 

13.4. Não serão aceitos recursos interpostos por fax, internet, telegrama ou outro meio que não seja o especificado no subitem 13.2.
13.5. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido. 
13.6. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento disposto nas alíneas do item 13.1, deste Capítulo.
13.7. Recebido o recurso, a Comissão Especial do Concurso Público enviará os recursos à empresa RBO, que decidirá pela manutenção ou não do ato recorrido e informará a Comissão Especial do Concurso 

Público, que dará ciência da referida decisão ao interessado.
13.8. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recurso, recursos de recursos e recurso de gabarito oficial definitivo.
13.9. Se do exame de recursos contra questões da Prova Escrita Objetiva resultar sua anulação, a pontuação correspondente à questão será atribuída a todos os candidatos que ainda não tiveram acumulado 

a mesma na sua pontuação final da prova objetiva, independentemente de terem recorrido ou não.
13.9.1. Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá eventualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior ou ainda 

poderá ocorrer desclassificação do candidato que não obtiver nota mínima exigida para aprovação.
13.10. Depois de julgados todos os recursos apresentados, será publicado o resultado final do Concurso Público, com as alterações ocorridas em face do disposto no item 13.9. 
13.11. A Comissão Organizadora do Concurso Público constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.

14. DA NOMEAÇÃO

14.1. A nomeação dos candidatos obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos aprovados, observada a necessidade da Prefeitura do Município de Carapicuíba, dentro do prazo de 
validade do certame.

14.2. A aprovação e a classificação final geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à nomeação. A Prefeitura do Município de Carapicuíba reserva-se o direito de proceder às nomeações em 
número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, dentro do prazo de validade do Concurso Público.

14.3. A nomeação dos candidatos que vierem a ser convocados para posse na Prefeitura do Município de Carapicuíba será regida pelos preceitos do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Carapicuíba – Lei Municipal nº 1.619/1993.

14.4. A convocação será realizada por meio de telegrama, publicação no Diário Oficial de Carapicuíba e divulgação no endereço eletrônico www.carapicuiba.sp.gov.br, devendo o candidato apresentar-se 
à Prefeitura do Município de Carapicuíba no prazo estabelecido.

14.4.1. O candidato aprovado e convocado que não comparecer na data estabelecida para a realização de exame médico pré-admissional e entrega de documentos prevista na convocação citada no item 
anterior, será eliminado automaticamente.

14.4.2. Para o exame médico pré-admissional para o cargo de Guarda Civil Municipal (Feminino/ Masculino) é obrigatória a apresentação dos seguintes exames laboratoriais e complementares (subitens 
14.4.2.1 e 14.4.2.2), que deverão ser realizados a expensas do candidato convocado:

14.4.2.1. Exames Laboratoriais: a) sangue: hemograma completo; Grupo Sanguíneo e Fator Rh; glicose, ureia, creatinina e GamaGT, ácido úrico, colesterol total e frações, transaminases (TGO/TGP), bilirru-
binas, sorologia para hepatite B e C, ABO – Rh; b) sumário de urina específico para EAS; c) parasitológico de fezes, com a realização do método Baerman; d) sorologia: Lues ou VDRL; Doença de Chagas; e) PSA 
(somente para homens a partir dos 35 anos); f) radiografia de tórax PA; g) mamografia (somente para mulheres a partir de 35 anos); h) toxicológicos: com laudo, para a detecção de drogas de uso ilícito, a partir 
de amostras de materiais biológicos (cabelos, pelos ou raspas de unhas), doados pelos candidatos, com janela de detecção mínima de 180 (cento e oitenta) dias, abrangendo, pelo menos, os seguintes grupos 
de drogas: cocaína e derivados; maconha e derivados; metanfetaminas; anfetaminas; ecstasy (MDMA e MDA); opiáceos e derivados; peniciclidina (PCP) e outras;

14.4.2.2. Exames Complementares: I - neurológico: avaliação clínica neurológica realizada pelo especialista e eletroencefalograma com laudo; II - cardiológicos todos com laudo: a) avaliação clínica cardioló-
gica realizada por especialista; b) eletrocardiograma; c) teste ergométrico; III - oftalmológicos: avaliação oftalmológica realizada por especialista, considerando: a) acuidade visual sem correção; b) acuidade visual 
com correção; c) tonometria; d) biomicroscopia; e) fundoscopia; f) motricidade ocular; g) senso cromático. IV - otorrinolaringológicos: a) audiometria tonal com laudo.

14.5. Os candidatos, no ato da posse, deverão apresentar os originais e cópia simples dos documentos discriminados a seguir: Carteira de Trabalho e Previdência Social (as cópias devem ser das páginas 
onde está a foto e o número da CTPS, bem como da folha de qualificação civil e contratos de trabalho; Certidão de Nascimento (quando solteiro) ou Casamento (quando casado); Título de Eleitor; Certidão de 
quitação eleitoral emitida por meio do site www.tre.sp.gov.br; Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, quando do sexo masculino; Cédula de Identidade – RG ou RNE; Inscrição no PIS/PASEP 
ou declaração de firma anterior, informando não haver feito o cadastro; Cadastro de Pessoa Física – CPF; Comprovante de Residência (com data de até 3 meses da data da apresentação); Cópia autenticada 
de Comprovantes de escolaridade requeridos pelo cargo; Carteira Nacional de Habilitação – CNH, na categoria e se exigido pelo cargo; Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos, quando possuir; 
Caderneta de vacinação atualizada do próprio candidato e dos filhos menores de 14 anos; Atestado de Antecedentes da Polícia Federal e Estadual expedidas, no máximo, há 30(trinta) dias da apresentação, 
respeitando o prazo de validade descrito na própria Certidão quando houver; Apresentar Certidões dos setores de distribuição dos fóruns criminais das Justiças Federal e Estadual, expedidas, no máximo, há 30 
(trinta) dias, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver; Certidão expedida pelo órgão competente, se o candidato foi servidor público, afirmando que não sofreu qualquer penali-
dade no desempenho do serviço público; Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio; e outras declarações necessárias a critério da Prefeitura do Município de Carapicuíba.

14.5.1. No ato de posse, o candidato deverá declarar, sob as penas da lei, se exerce ou não, outro cargo, função ou emprego público remunerado, em outro órgão público da administração pública direta ou 
indireta de qualquer ente federativo, e se é aposentado por regime próprio de previdência social em âmbito municipal, estadual ou federal.

14.5.2. Caso haja necessidade, a Prefeitura do Município de Carapicuíba poderá solicitar outras declarações, exames, laudos, certidões e documentos complementares.
14.5.3. Não serão aceitos, no ato da posse, protocolos ou cópias dos documentos exigidos. As cópias somente serão aceitas se estiverem acompanhadas do original.
14.6. Obedecida à ordem de classificação, os candidatos convocados e que comprovarem os requisitos mínimos da forma definida neste Edital, serão submetidos a exame médico, que avaliará sua capaci-

dade física e mental no desempenho das tarefas pertinentes ao cargo a que concorrem.
14.6.1. As decisões do Serviço Médico indicado pela Prefeitura do Município de Carapicuíba, de caráter eliminatório para efeito de posse, são soberanas, assegurado o contraditório e a ampla defesa do 

candidato.
14.7. O não comparecimento ao exame médico admissional, bem como à assinatura do contrato de trabalho, nas datas agendadas pela Prefeitura do Município de Carapicuíba caracterizarão sua de-

sistência e conseqüente eliminação do concurso.
14.8. O descumprimento de prazos estabelecidos neste Edital e aqueles determinados pela Prefeitura do Município de Carapicuíba acarretarão na exclusão do candidato deste concurso.
14.9. O candidato que não comparecer à Prefeitura do Município de Carapicuíba, conforme estabelecido no subitem 14.4 e no prazo estipulado pela Prefeitura do Município de Carapicuíba ou, ainda, 

que manifestar sua desistência por escrito será considerado desclassificado, perdendo os direitos decorrentes de sua classificação no concurso.
14.10. O candidato que não comprovar os requisitos mínimos será eliminado deste Concurso Público, não cabendo recurso.
14.11. O candidato classificado no Concurso Público que não aceitar a vaga para a qual foi convocado será eliminado do concurso.
14.12. No caso de desistência do candidato selecionado, quando convocado para uma vaga, o fato será formalizado pelo mesmo por meio de Termo de Desistência.
14.13. O candidato classificado se obriga a manter atualizado o endereço perante a Prefeitura do Município de Carapicuíba, conforme o disposto nos itens 15.8 e 15.9 do Capítulo 15 deste Edital.
14.14. Não poderá ser nomeado o candidato habilitado que fizer, em qualquer documento, declaração falsa, inexata para fins de posse, não possuir os requisitos mínimos exigidos ou não comprovar as 

condições estabelecidas no capítulo 2 deste Edital, na data estabelecida para apresentação da documentação.

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. Todas as convocações, avisos, resultado provisório e outras informações referentes exclusivamente às etapas do presente Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Carapicuíba, afixados 
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na sede da Prefeitura do Município de Carapicuíba e divulgados na Internet no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br. É de responsabilidade do candidato acompanhar estas publicações.

15.2. Serão divulgados apenas os resultados dos candidatos que lograrem classificação no Concurso Público.
15.3. A Prefeitura do Município de Carapicuíba e a RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. se eximem das despesas com viagens e estadia dos candidatos em quaisquer das fases do 

Concurso Público.
15.4. A aprovação no Concurso Público não gera direito à nomeação, mas esta, quando se fizer, respeitará a ordem de classificação final.
15.5. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos apresentados, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em especial na ocasião da posse, acarretarão a nulidade da inscrição e 

desqualificação do candidato, com todas as suas decorrências, sem prejuízo de medidas de ordem administrativa, civil e criminal.
15.6. Caberá à Prefeitura do Município de Carapicuíba a homologação dos resultados finais do Concurso Público.
15.6.1. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no Concurso Público, valendo para esse fim, a Classificação Final e o Termo de Homologação do referido cargo, 

publicados no Diário Oficial de Carapicuíba e divulgados na Internet no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br.
15.7. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhe disser respeito, até a data da respectiva providência ou 

evento, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado no Diário Oficial de Carapicuíba, bem como divulgado na Internet, no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br.
15.8. O candidato se obriga a manter atualizado o endereço perante a RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., situada à Rua Itaipu, nº 439 – Bairro Mirandópolis, São Paulo/SP, CEP 04052-

010, até a data de publicação da homologação dos resultados e, após esta data, junto à sede da Prefeitura do Município de Carapicuíba, situada à Av. Pres. Vargas, 280 - Vila Caldas, Carapicuíba - SP - CEP 
06.310-100, aos cuidados do Departamento de Recursos Humanos, pessoalmente (munido de documento original com foto)  ou por meio de correspondência com aviso de recebimento, apresentando cópia 
autenticada do documento de identificação com foto e declaração de mudança de endereço com reconhecimento de assinatura.

15.9. É de responsabilidade do candidato manter seu endereço e telefone atualizados, até que se expire o prazo de validade do Concurso Público, para viabilizar os contatos necessários, sob pena de quando 
for convocado, perder o prazo para posse, caso não seja localizado.

15.10. A Prefeitura do Município de Carapicuíba e a RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:
15.10.1. Endereço não atualizado.
15.10.2. Endereço de difícil acesso.
15.10.3. Correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do candidato.
15.10.4. Correspondência recebida por terceiros.
15.11. As despesas relativas à participação do candidato no Concurso Público e à apresentação para posse e exercício correrão às expensas do próprio candidato.
15.12. A Prefeitura do Município de Carapicuíba, por decisão motivada e justificada, poderá revogar ou anular o presente Concurso Público, no todo ou em parte, bem como alterar os quantitativos de vagas 

constantes na Tabela I, do Capítulo 1 deste Edital.
15.13. A Prefeitura do Município de Carapicuíba e a RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes 

a este Concurso Público.
15.14. Todos os cálculos de notas descritos neste edital serão realizados com duas casas decimais, arredondando-se para cima sempre que a terceira casa decimal for maior ou igual a cinco.
15.15. A legislação indicada no ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO inclui eventuais alterações posteriores, ainda que não expressamente mencionadas. Considerar-se-á, para efeito de aplicação e 

correção das provas, a legislação vigente até a data de publicação deste Edital.
15.16. Não serão admitidas inscrições de candidatos que possuam com qualquer dos membros do quadro societário da empresa contratada para aplicação e correção do presente certame a relação de 

parentesco definida e prevista nos artigos 1591 a 1595 do Código Civil, valorizando-se assim os princípios de moralidade e impessoalidade que devem nortear a Administração Pública. Constatada a tempo será 
a inscrição indeferida pela Comissão Especial e, posterior à homologação será o candidato eliminado do Concurso Público, sem prejuízo de responsabilidade civil, penal e administrativa.

15.17. Decorridos 120 (cento e vinte) dias da homologação do Concurso Público, e não havendo óbice administrativo, judicial ou legal, é facultada a incineração dos registros escritos, mantendo–se, entre-
tanto, pelo período de validade do Concurso Público, os registros eletrônicos a ele referentes.

15.18. A realização do Concurso Público será feita sob exclusiva responsabilidade da RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., não havendo o envolvimento na realização e avaliação de suas 
etapas, de recursos humanos da Prefeitura do Município de Carapicuíba.

15.19. Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela Comissão Especial do Concurso Público da Prefeitura do Município de Carapicuíba e pela RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais 
Ltda., no que tange a realização deste Concurso Público.

Carapicuíba, 13 de abril de 2018.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
Mario Maurício da Matta Junior

Secretário de Administração Geral

ANEXO I – ATRIBUIÇÕES

GUARDA CIVIL MUNICIPAL (FEMININO) 
Proteger órgãos, entidades, serviços e o patrimônio do Município de Carapicuíba; exercer a atividade de orientação e proteção dos agentes públicos e dos usuários dos serviços públicos municipais; prestar 

serviços de vigilância nos órgãos da administração direta e nas entidades da administração indireta do Município; auxiliar nas ações de Defesa Civil, sempre que estiverem em risco bens, serviços e instalações 
municipais e, em outras situações; auxiliar o exercício da fiscalização municipal, sempre que estiverem em risco bens, serviços e instalações municipais e, em outras condições e situações excepcionais, a critério 
do Prefeito; atuar na fiscalização, no controle e na orientação do trânsito e do tráfego, garantir a preservação da segurança e da ordem nos próprios municipais sob sua responsabilidade; executar as atividades 
de prevenção e combate a incêndios nos próprios municipais, como medida de primeiro esforço, antecedendo a atuação do Corpo de Bombeiros; executar ações de interação com os cidadãos; executar ações 
sempre fundamentadas no respeito à dignidade humana, à cidadania, à justiça, à legalidade democrática e aos direitos humanos; atuar de forma preventiva nas áreas de sua circunscrição, onde se presuma 
ser possível a quebra da situação de normalidade; atuar com prudência, firmeza e efetividade, na sua área de responsabilidade, visando ao restabelecimento da situação de normalidade, precedendo eventual 
emprego da Força Policial Militar.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL (MASCULINO)
Proteger órgãos, entidades, serviços e o patrimônio do Município de Carapicuíba; exercer a atividade de orientação e proteção dos agentes públicos e dos usuários dos serviços públicos municipais; prestar 

serviços de vigilância nos órgãos da administração direta e nas entidades da administração indireta do Município; auxiliar nas ações de Defesa Civil, sempre que estiverem em risco bens, serviços e instalações 
municipais e, em outras situações; auxiliar o exercício da fiscalização municipal, sempre que estiverem em risco bens, serviços e instalações municipais e, em outras condições e situações excepcionais, a critério 
do Prefeito; atuar na fiscalização, no controle e na orientação do trânsito e do tráfego, garantir a preservação da segurança e da ordem nos próprios municipais sob sua responsabilidade; executar as atividades 
de prevenção e combate a incêndios nos próprios municipais, como medida de primeiro esforço, antecedendo a atuação do Corpo de Bombeiros; executar ações de interação com os cidadãos; executar ações 
sempre fundamentadas no respeito à dignidade humana, à cidadania, à justiça, à legalidade democrática e aos direitos humanos; atuar de forma preventiva nas áreas de sua circunscrição, onde se presuma 
ser possível a quebra da situação de normalidade; atuar com prudência, firmeza e efetividade, na sua área de responsabilidade, visando ao restabelecimento da situação de normalidade, precedendo eventual 
emprego da Força Policial Militar.

__________________________________________

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ENSINO MÉDIO 

PARA OS CARGOS DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL (FEMININO/ MASCULINO) 
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia Oficial. Pontuação. Acentuação. Emprego das classes de 

palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). Concordância verbal e nominal. Regência verbal e 
nominal. Colocação pronominal. Crase. Sintaxe.

MATEMÁTICA
Resolução de situações-problema. Números Inteiros: Operações, Propriedades, Múltiplos e Divisores; Números Racionais: Operações e Propriedades. Razões e Proporções, Divisão Proporcional, Regra de 

Três Simples. Porcentagem. Juros Simples. Sistema de Medidas Legais. Conceitos básicos de geometria: cálculo de área e cálculo de volume. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio Lógico. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Legislação e Sinalização de Trânsito. Normas gerais de circulação e conduta. Direção defensiva. Primeiros Socorros. Proteção ao Meio Ambiente. Cidadania. Noções de mecânica básica de autos. Conhe-

cimentos sobre condução, manutenção, limpeza e conservação de veículos; Lei nº 9.503 de 23/09/97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro. Ética e sigilo profissional. Lei Federal nº 13.022/2014. CONS-
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TITUIÇÃO FEDERAL: Arts. 1° a 5º, 37, 38 e 144. CÓDIGO PENAL: Arts. 1° a 6°, 13 a 19, 23 a 25, 121 a 129; art. 146 a 150; art. 155 a 159 e art. 312 a 327). CODIGO DE PROCESSO PENAL: Capítulo sobre 
Prisão em Flagrante (arts. 301 a 310). LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE): Disposições Preliminares (art. 1º ao 6º); Da Prática de Ato Infracional (art. 103 
ao 109); Do Conselho Tutelar (art. 131 ao 137) e Dos Crimes (art. 225 ao 244B). LEI Nº 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003 (ESTATUTO DO IDOSO): Disposições preliminares (art. 1º ao 7º) e Dos Crimes em 
Espécie (art. 95 a 108). LEI Nº 10.826, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003 (ESTATUTO DO DESARMAMENTO): Do Porte (art. 6º ao 11ª); Dos Crimes e das Penas (art.12 ao 21). LEI Nº 11.340 DE 07 DE AGOSTO 
DE 2006 (LEI “MARIA DA PENHA”): Art. 1º ao 7º. LEI Nº 4.898, DE 09 DE DEZEMBRO DE 1965 (LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE): Art. 3º ao 6º.

____________________________________________

ANEXO III
DECLARAÇÃO PARA CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA E/OU 

SOLICITANTE DE CONDIÇÃO ESPECIAL
Concurso Público nº 04/2018 – Prefeitura do Município de Carapicuíba

Dados do candidato:

NOME:
INSCRIÇÃO: RG:
CARGO:
TELEFONE: CELULAR:

CANDIDATO(A) POSSUI DEFICIÊNCIA?              ¨SIM                         ¨NÃO

Se sim, especifique a deficiência: _________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Nº do CID: ____________

Nome do médico que assina do Laudo: ____________________________________________________________________

Nº do CRM: ___________

NECESSITA DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA?      ¨SIM                       ¨NÃO

¨ SABATISTA (GUARDA O SÁBADO)
¨ SALA DE FÁCIL ACESSO (ANDAR TÉRREO COM RAMPA)
¨ MESA PARA CADEIRANTE
¨ SANITÁRIO ADAPTADO PARA CADEIRANTE
¨ LEDOR
¨ TRANSCRITOR
¨ PROVA EM BRAILE
¨ PROVA COM FONTE AMPLIADA (FONTE TAMANHO 24)
¨ INTERPRETE DE LIBRAS
¨ OUTRA. QUAL?_____________________________________________________________________________________
                               
                               _____________________________________________________________________________________

ATENÇÃO: Esta declaração e o respectivo Laudo Médico deverão ser encaminhados via Sedex ou carta com aviso de recebimento para a empresa RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., 
localizada na Rua Itaipu, nº 439 – Bairro Mirandópolis, São Paulo/SP, até o último dia do período de inscrição, na via original ou cópia reprográfica autenticada, conforme disposto no Capítulo 4 do Edital.

 
Carapicuíba, ______ de ____________________ de 2018.

Assinatura do(a) candidato(a)

ANEXO IV - FORMULÁRIO DE RECURSO
Concurso Público nº 04/2018 – Prefeitura do Município de Carapicuíba

À Comissão Especial do Concurso Público 
Dados do candidato:

NOME:
INSCRIÇÃO: RG:
CARGO:
TELEFONE: CELULAR:

 ,Assinale o tipo de recurso:

X RECURSO
CONTRA O EDITAL DE ABERTURA
CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO
CONTRA O INDEFERIMENTO DA CONCORRÊNCIA NAS VAGAS RES. ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
CONTRA O INDEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL 
CONTRA GABARITO PROVISÓRIO DA PROVA OBJETIVA
CONTRA NOTA DA PROVA OBJETIVA
CONTRA RESULTADO DA PROVA PRÁTICA
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CONTRA RESULTADO DA AFERIÇÃO DE ALTURA E DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA
CONTRA RESULTADO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
CONTRA A CLASSIFICAÇÃO

 Justificativa do candidato – Razões do Recurso:
 
 
 
 
 
 
 

 Preencher em letra de forma legível ou à máquina.
 
Carapicuíba, ______ de ____________________ de 2018.

Assinatura do candidato Assinatura do Responsável p/ recebimento

PROTOCOLO DE ENTREGA DE RECURSO - Concurso Público nº 04/2018 – Prefeitura do Município de Carapicuíba
NOME:
INSCRIÇÃO: RG:
CARGO:

Assinale o tipo de recurso:

X RECURSO
CONTRA O EDITAL DE ABERTURA
CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO
CONTRA O INDEFERIMENTO DA CONCORRÊNCIA NAS VAGAS RES. ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
CONTRA O INDEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL 
CONTRA GABARITO PROVISÓRIO DA PROVA OBJETIVA
CONTRA NOTA DA PROVA OBJETIVA
CONTRA RESULTADO DA PROVA PRÁTICA
CONTRA RESULTADO DA AFERIÇÃO DE ALTURA E DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA
CONTRA RESULTADO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
CONTRA A CLASSIFICAÇÃO 

Carapicuíba, ______ de ____________________ de 2018.

Assinatura do candidato Assinatura do Responsável p/ recebimento

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 05/2018

A Prefeitura do Município de Carapicuíba/SP faz saber que realizará, por meio da empresa RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., em datas, locais e horários a serem oportunamente 
divulgados, Concurso Público regido de acordo com a Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, Lei Municipal nº 1.619/1993, Lei Orgânica Municipal  e as demais Leis Municipais em vigor, destinado ao 
provimento de vagas  para os cargos descritos na Tabela I, especificada no Capítulo 1 do Concurso Público deste edital.

O Concurso Público reger-se-á pelas disposições contidas nas Instruções Especiais, que ficam fazendo parte integrante deste Edital.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

1. DO CONCURSO PÚBLICO

1.1. O presente Concurso Público destina-se ao provimento de vagas, nos cargos indicados no presente edital e dos que vagarem, pelo Regime Estatutário, de acordo com o previsto na Lei Municipal nº 
1.619/1993, dentro do prazo de validade de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por mais 2 (dois anos, a contar da data da homologação do certame, a critério da Prefeitura do Município de Carapicuíba.

1.2. As vagas oferecidas são para o município de Carapicuíba/SP.
1.3. Os cargos, as vagas, o salário inicial, a carga horária, os requisitos mínimos exigidos e a taxa de inscrição são os estabelecidos na Tabela I de Cargos, especificada abaixo.
1.4. As atribuições dos cargos estão descritas no Anexo I, deste Edital.
1.5. Todas as etapas constantes neste Edital serão realizadas observando-se o horário oficial de Brasília/DF.

TABELA I – CARGOS, VAGAS, SALÁRIO INICIAL, CARGA HORÁRIA, REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS E TAXA DE INSCRIÇÃO

Nível alfabetizado

Cargo Vagas Vagas reservadas às pessoas 
com deficiência Salário inicial

Carga 
horária 

semanal
Requisitos mínimos exigidos Taxa de 

inscrição

Artífice – Especialidade: 
Jardineiro 01 --

R$ 976,14/ mês + 
benefício conforme Lei 

Municipal nº 3509/2018.
40 horas Ser alfabetizado. R$ 23,70

Artífice – Especialidade: 
Operador de Motosserra 01 --

R$ 976,14/ mês + 
benefício conforme Lei 

Municipal nº 3509/2018.
40 horas Ser alfabetizado. R$ 23,70
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Nível alfabetizado

Cargo Vagas Vagas reservadas às pessoas 
com deficiência Salário inicial

Carga 
horária 

semanal
Requisitos mínimos exigidos Taxa de 

inscrição

Artífice – Especialidade: 
Pedreiro 05 01

R$ 976,14/ mês + 
benefício conforme Lei 

Municipal nº 3509/2018.
40 horas Ser alfabetizado. R$ 23,70

Ensino fundamental

Cargo Vagas 
Vagas reservadas 
às pessoas com 

deficiência
Salário inicial

Carga 
horária 

semanal
Requisitos mínimos exigidos Taxa de 

inscrição

Eletricista de Auto e 
Máquinas 01 --

R$ 1.040,85/ mês + 
benefício conforme Lei 

Municipal nº 3509/2018.
40 horas Ensino fundamental incompleto. R$ 23,70

Motorista 05 01
R$ 1.162,27/ mês + 

benefício conforme Lei 
Municipal nº 3509/2018.

40 horas

Ensino fundamental completo e possuir Carteira 
Nacional de Habilitação – CNH, na categoria “D” 
ou “E”, contendo a especificação “exercendo 
atividade remunerada”.

R$ 23,70

Ensino médio

Cargo Vagas 
Vagas reservadas 
às pessoas com 

deficiência
Salário inicial

Carga 
horária 

semanal
Requisitos mínimos exigidos Taxa de 

inscrição

Técnico em Infraestrutura 
de Rede e Telefonia 02 -- R$ 1.612,22/ mês + benefício conforme 

Lei Municipal nº 3509/2018 40 horas Ensino médio completo e curso 
técnico completo na área. R$ 23,70

Ensino superior

Cargo Vagas 
Vagas reservadas 
às pessoas com 

deficiência
Salário inicial

Carga 
horária 

semanal
Requisitos mínimos exigidos Taxa de 

inscrição

Arquiteto 01 -- R$ 3.145,69 40 horas Ensino superior completo em 
Arquitetura e registro no CAU. R$ 23,70

Dentista 01 -- R$ 2.459,08/ mês + benefício conforme 
Lei Municipal nº 3509/2018. 20 horas Ensino superior completo em 

Odontologia e registro no CRO. R$ 23,70

Engenheiro Civil 01 -- R$ 3.145,69 40 horas
Ensino superior completo em 
Engenharia Civil e registro no 
CREA.

R$ 23,70

Farmacêutico 01 -- R$ 1.915,62/ mês + benefício conforme 
Lei Municipal nº 3509/2018. 30 horas Ensino superior completo em 

Farmácia e registro no CRF. R$ 23,70

Fisioterapeuta 01 -- R$ 1.782,24/ mês + benefício conforme 
Lei Municipal nº 3509/2018. 20 horas Ensino superior completo em 

Fisioterapia e registro no CREFITO R$ 23,70

Fonoaudiólogo 01 -- R$ 2.044,78/ mês + benefício conforme 
Lei Municipal nº 3509/2018. 30 horas

Ensino superior completo em 
Fonoaudiologia e registro no 
CREFONO.

R$ 23,70

Terapeuta Ocupacional 02 -- R$ 1.782,24/ mês + benefício conforme 
Lei Municipal nº 3509/2018. 20 horas

Ensino superior completo em 
Terapia Ocupacional e registro no 
CREFITO

R$ 23,70
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2. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO

2.1. Para se inscrever o candidato deverá ler este edital em sua íntegra, tendo conhecimento e estando de acordo com as exigências nele contidas, principalmente, as especificadas a seguir, que devem ser 
comprovadas à época da posse:

2.1.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou ser estrangeiro, com igualdade de direitos, nos termos em que dispuser a legislação específica;
2.1.2. Ter, na data da posse, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos.
2.1.3. No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar, nos termos do Decreto nº 57.654/66, alterado pelo Decreto nº 93.670/86;
2.1.4. Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
2.1.5. Possuir documentação comprobatória, no ato da posse, dos REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS para o cargo, conforme especificado na Tabela I, do Capítulo 1, e a DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA 

determinada no item 11.5 do Capítulo 11 deste edital;
2.1.6. Ter aptidão física e mental e não possuir deficiência física incompatível com o exercício do cargo, comprovada em inspeção realizada pelo Serviço Médico indicado pela Prefeitura do Município de 

Carapicuíba;
2.1.7. Não ter sido punido, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera de governo, condenado em processo criminal 

por prática de crimes contra a administração pública, capitulados nos títulos II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492/86 e na Lei nº 8.429/92;
2.1.8. Não estar, no ato da posse, incompatibilizado para nova nomeação em novo cargo público;
2.1.9. Não possuir antecedentes criminais;
2.1.10. Não estar com idade de aposentadoria compulsória;
2.1.11. Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições serão realizadas via Internet, no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br, iniciando-se no dia 18 de abril de 2018 e encerrando-se, impreterivelmente, às 15h do dia 18 de 
maio de 2018, observado o horário oficial de Brasília/ DF e os itens estabelecidos no Capítulo 2. Das Condições para Inscrição, deste Edital.

3.2. Após o preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição a título de ressarcimento de despesas com material e serviços, de acordo 
com o valor definido na Tabela I, do Capítulo 1 deste Edital.

3.3. Objetivando evitar ônus desnecessários, o candidato deverá recolher o valor da taxa de inscrição somente se atender a todos os requisitos exigidos para o cargo pretendido.
3.4. A inscrição do candidato implicará no completo conhecimento e a tácita aceitação das normas legais pertinentes e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, e as condições previstas em Lei, 

sobre as quais não poderá alegar desconhecimento.
3.5. O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição através de boleto bancário, pagável em toda a rede bancária, com vencimento para o dia 18 de maio de 2018.
3.5.1. O boleto bancário estará disponível no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br até a data de encerramento das inscrições e deverá ser impresso para o pagamento da taxa de inscrição, após 

a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line.
3.5.2. Após o encerramento do período de inscrição, não haverá possibilidade de impressão do boleto para pagamento, seja qual for o motivo alegado.
3.5.3. A inscrição somente será confirmada após a comprovação do pagamento da taxa de inscrição.
3.5.4. O comprovante de inscrição é o boleto bancário devidamente quitado e deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado no local de realização da Prova Objetiva. É de inteira responsabilidade 

do candidato a manutenção sob sua guarda do comprovante do pagamento da taxa de inscrição, para posterior apresentação, se necessário.
3.6. O candidato poderá efetuar mais de uma inscrição no Concurso Público, desde que observado o período de aplicação das provas disposto na tabela do item 6.1.1, Capítulo 6 deste Edital.
3.6.1. Em caso de mais de uma inscrição para o mesmo período de aplicação de prova, o candidato deverá optar somente por uma inscrição por período, sendo considerado como ausente para a(s) outra(s) 

inscrição(ões) do referido período de aplicação, mesmo que a aplicação das provas ocorra na mesma sala.
3.6.2. Ocorrendo a hipótese do item 3.6.1 ou pagamento duplicado de um mesmo boleto bancário, não haverá restituição parcial ou integral dos valores pagos a título de taxa de inscrição. 
3.7. Não serão aceitas inscrições recebidas por depósito em caixa eletrônico, via postal, fac-símile, transferência ou depósito em conta corrente, por depósito “por meio de envelope” em caixa rápido, DOC, 

ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não a especificada neste Edital, bem como fora do período de inscrição estabelecido.
3.8. Não será aceito, como comprovante de pagamento da inscrição, comprovante de agendamento bancário.
3.9. Salvo nos casos de suspensão, anulação ou cancelamento do certame, não haverá devolução, parcial ou integral, da importância paga, ainda que superior ou em duplicidade, nem isenção total ou parcial 

de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado. 
3.10. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração de opção de cargo sob hipótese alguma, portanto, antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deve verificar 

atentamente a opção preenchida.
3.10.1. É vedada a transferência do valor pago a título de inscrição para terceiros, assim como a transferência da inscrição para outros concursos.
3.11. A RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. e a Prefeitura do Município de Carapicuíba não se responsabilizam por solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos 

de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. Assim é 
recomendável que o candidato realize sua inscrição e respectivo pagamento com a devida antecedência.

3.12. A partir do dia 25 de maio de 2018, o candidato deverá conferir no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br se os dados da inscrição, efetuada via Internet, e se o valor da inscrição foram 
recebidos pela RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., ou seja, se a inscrição está confirmada.

3.12.1. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato da RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., através do telefone (11) 2386-5387 
para verificar o ocorrido, nos dias úteis no horário das 9h às 17h.

3.13. A apresentação dos documentos e das condições exigidas para participação no referido Concurso Público será feita por ocasião da posse, sendo que a não apresentação implicará a anulação de todos 
os atos praticados pelo candidato.

3.14. As informações prestadas na ficha de inscrição on-line são de inteira responsabilidade do candidato, ainda que realizada com o auxílio de terceiros, cabendo à Prefeitura do Município de Carapicuíba 
e à RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos, bem como aquele que prestar informações inverídicas, ainda 
que o fato seja constatado posteriormente, respeitando-se a ampla defesa e o contraditório.

3.15. O candidato que desejar concorrer à vaga reservada a pessoas com deficiência deverá, obrigatoriamente, no ato da inscrição, informar em campo específico da Ficha de Inscrição, e proceder conforme 
estabelecido no Capítulo 4 deste Edital.

3.16. O candidato que necessitar de condições especiais para realização das provas deverá encaminhar, por meio de correspondência com AR (Aviso de Recebimento) ou Sedex, até o término das inscrições, 
declaração constante no Anexo III deste Edital, devidamente preenchida e assinada pelo candidato, especificando a condição especial para a realização da prova, identificando no envelope: nome e cargo ao qual 
está concorrendo e nome do Concurso Público: Prefeitura do Município de Carapicuíba - Concurso Público 05/2018 – “Cond. Especial”, à RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., localizado 
à Rua Itaipu, nº 439 – Bairro Mirandópolis, São Paulo/SP, CEP 04052-010.

3.16.1. O candidato que não o fizer durante o período de inscrição estabelecido no item anterior, não terá a prova e as condições especiais providenciadas, seja qual for o motivo alegado.
3.16.2. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido.
3.16.3. Para efeito do prazo de recebimento da solicitação por correspondência com AR ou SEDEX, estipulado no item 3.16 deste Capítulo, será considerado 5 (cinco) dias corridos após a data de término 

das inscrições.
3.16.4. A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar um acompanhante (maior de 18 anos), que também se submeterá às regras deste Edital e Anexos e 

ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata nesta condição que não levar acompanhante, não realizará as provas.
3.16.4.1. A candidata lactante deverá declarar a referida condição na ficha de inscrição on line e encaminhar sua solicitação à RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. até o término das 

inscrições, por correspondência com AR ou SEDEX, conforme estabelecido no item 3.16.
3.17. O candidato que necessitar de condições especiais para a realização da prova por motivo de crença religiosa, deverá encaminhar solicitação à RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., 

nos termos do item 3.16 deste Capítulo.
3.18. O candidato que solicitar condição especial para a realização das provas deverá, a partir de 25 de maio de 2018, acessar o site www.rboconcursos.com.br para verificar o resultado da solicitação 

pleiteada.
3.19. São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da lei, as informações fornecidas no ato da inscrição.

4. DA INSCRIÇÃO PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

4.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscreverem neste Concurso Público, desde que as atribuições do cargo pretendido sejam compatíveis com a deficiência que possuem, conforme 
estabelecido no Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004.

4.2. Em obediência ao disposto no Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004, aos candidatos com deficiência habilitados, será reservado o percentual 
de 5% (cinco por cento) das vagas existentes ou que vierem a surgir no prazo de validade do Concurso Público.

4.3. São consideradas pessoas com deficiência as que apresentem, em certo grau, uma deficiência mental, motriz ou sensorial, com caráter de cronicidade e persistência de alteração de vida, bem como as 
que se enquadram no Artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

4.4. Será eliminado da lista de deficientes o candidato cuja deficiência, declarada na inscrição, não se constate, devendo o mesmo constar apenas da lista de classificação geral de aprovados.
4.4.1. Será eliminado do Concurso Público o candidato cuja deficiência declarada na inscrição seja incompatível com o cargo pretendido.
4.5. Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres.
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4.6. As pessoas com deficiência participarão deste Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação e critérios de aprovação, ao 

horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.
4.7. As vagas destinadas às pessoas com deficiência que não forem providas por falta de candidatos, por reprovação no Concurso Público ou na perícia médica, serão preenchidas pelos demais candidatos, 

observada a ordem geral de classificação.
4.8. No ato da inscrição, o candidato com deficiência que necessite de tratamento diferenciado nos dias do Concurso Público deverá requerê-lo, indicando as condições diferenciadas de que necessita para 

a realização das provas.
4.9. O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência deverá declarar a condição na Ficha de Inscrição.
4.10. O candidato com deficiência, durante o período das inscrições, deverá encaminhar, via Sedex ou correspondência com Aviso de Recebimento (AR), à RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais 

Ltda., aos cuidados do Departamento de Planejamento de Concursos, localizado à Rua Itaipu, nº 439 – Bairro Mirandópolis, São Paulo/SP, CEP 04052-010, identificando o nome do Concurso Público no envelope: 
Prefeitura do Município de Carapicuíba – Concurso Público 05/2018, os documentos a seguir:

a) Declaração constante no Anexo III deste Edital, devidamente preenchida e assinada pelo candidato, especificando a condição especial para a realização da prova (caso a condição especial seja 
necessária); e 

b) Original ou cópia autenticada do Laudo Médico, expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término das inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação da sua prova, informando o seu 
nome, número do RG e do CPF.

4.10.1. Os candidatos que solicitarem a prova em braille deverão levar, para esse fim, no dia da aplicação das provas, reglete e punção.
4.10.2. O candidato com deficiência auditiva poderá solicitar, na declaração constante no Anexo III deste Edital, a autorização para utilização de aparelho auricular, sujeito a inspeção e aprovação da Comissão 

Multidisciplinar, com a finalidade de garantir a lisura do Concurso Público.
4.10.3 O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional de 1 (uma) hora para a realização das provas, deverá enviar a documentação indicada nas alíneas “a” e “b” do item 4.10, acompanhada 

de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência.
4.10.4. A comprovação da tempestividade do envio da documentação tratada nas alíneas do item 4.10 e subitem 4.10.3 será feita pela data da postagem.
4.10.5. Aos deficientes visuais (amblíopes) que solicitarem prova especial ampliada serão oferecidas provas neste sistema, com tamanho de letra correspondente a corpo 24.
4.10.6. As condições específicas e ajudas técnicas previstas acima não excluem outras que se fizerem necessárias.
4.10.7. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido e será divulgado conforme disposto no item 3.18 e seus subitens, do Capítulo 3 deste edital.
4.11. O laudo médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido.
4.12. O candidato que não atender, dentro do período das inscrições, aos dispositivos mencionados no item 4.10 e respectivas alíneas e subitens, não terá a condição especial atendida ou não será 

considerado pessoa com deficiência, seja qual for o motivo alegado.
4.13. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes deste Capítulo não poderá interpor recurso em favor de sua situação.
4.14. Os candidatos, que no ato da inscrição se declararem pessoas com deficiência, se aprovados no Concurso Público, terão seus nomes divulgados na lista geral dos aprovados e em lista à parte.
4.15. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de readaptação, licença-saúde ou aposentadoria por invalidez.

5. DAS PROVAS

5.1. O Concurso Público constará das seguintes provas e respectivo número de questões:

Nível alfabetizado

Cargo Formas de 
Avaliação

Quantidade de questões
 POCG

Quantidade de questões 
POCE Pontuação

Artífice (Todas as especialidades) Objetiva + Prática 15 Língua Portuguesa
15 Matemática --- Conforme disposto no 

Capítulo 7 deste Edital.

Ensino fundamental

Cargo Formas de 
Avaliação

Quantidade de questões
 POCG

Quantidade de questões 
POCE Pontuação

Eletricista de Auto e Máquinas Objetiva + Prática 10 Língua Portuguesa
05 Matemática 15 Conhecimentos Específicos Conforme disposto no 

Capítulo 7 deste Edital.

Motorista Objetiva + Prática 10 Língua Portuguesa
05 Matemática 15 Conhecimentos Específicos Conforme disposto no 

Capítulo 7 deste Edital.

Ensino médio

Cargo Formas de 
Avaliação

Quantidade de questões
 POCG

Quantidade de questões 
POCE Pontuação

Técnico em Infraestrutura de Rede e 
Telefonia Objetiva + Prática 15 Língua Portuguesa

05 Matemática 20 Conhecimentos Específicos Conforme disposto no 
Capítulo 7 deste Edital.

Ensino superior

Cargo Formas de 
Avaliação

Quantidade de questões
 POCG

Quantidade de questões 
POCE Pontuação

Arquiteto
Dentista
Engenheiro Civil
Farmacêutico
Fisioterapeuta
Fonoaudiólogo
Terapeuta Ocupacional

Objetiva 
10 Língua Portuguesa
05 Conhecimentos em 
Informática

25 Conhecimentos Específicos Conforme disposto no 
Capítulo 7 deste Edital.

5.2. A Prova Escrita Objetiva será realizada com base em instrumentos que mensuram as habilidades e conhecimentos exigidos pelo cargo conforme indicação do ANEXO I, composta de questões de 
Conhecimentos Gerais (POCG) e/ou de Conhecimentos Específicos (POCE), conforme o cargo.

5.3. As questões de Conhecimentos Básicos e Conhecimentos Específicos serão objetivas de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas cada, terão uma única resposta correta e versarão sobre os 
programas contidos no ANEXO II deste Edital.

5.4. A prova prática será realizada e avaliada conforme estabelecido no Capítulo 8 deste Edital.

6. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 

6.1. As provas objetivas serão realizadas na cidade de Carapicuíba/SP, na data prevista de 1 de julho de 2018, de acordo com a divisão dos períodos estabelecidos no item 6.1.1 deste capítulo, em locais e 
horários a serem comunicados oportunamente através de Edital de Convocação para as Provas Objetivas a ser publicado no Diário Oficial de Carapicuíba, afixado no Quadro de Avisos da Prefeitura do Município 
de Carapicuíba e divulgado através da Internet no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br, observado o horário oficial de Brasília/DF.
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6.1.1. As provas serão aplicadas conforme a tabela que segue:

PERÍODO DE APLICAÇÃO CARGOS

A

Artífice (Todas as especialidades) 

Eletricista de Auto e Máquinas 

Motorista

B

Técnico em Infraestrutura de Rede e Telefonia

Arquiteto

Dentista

Engenheiro Civil

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Terapeuta Ocupacional

6.1.2. Caso o número de candidatos inscritos exceda à oferta de lugares existentes nos colégios da cidade de Carapicuíba/SP, a RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. reserva-se do direito 
de alocá-los em cidades próximas à determinada para aplicação das provas, não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao transporte e alojamento desses candidatos.

6.1.3. Não será enviado Cartão Informativo do Candidato para o endereço ou e-mail do candidato. O candidato deverá, a partir do dia 8 de junho de 2018, informar-se, pela internet, no endereço eletrônico 
www.rboconcursos.com.br, em que local e horário irá realizar a prova. Será de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta para verificar o seu local de prova.

6.1.4. Não serão fornecidas por telefone informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas, exceto na condição do candidato com deficiência, que demande condição especial para a 
realização das provas e/ou esteja concorrendo às vagas reservadas para pessoas com deficiência, que, nesse caso, deverá entrar em contato com a empresa realizadora do Concurso Público, através do e-mail 
duvidas@rboconcursos.com.br.

6.2. Ao candidato só será permitida a participação nas provas, na respectiva data, horário e local a serem divulgados de acordo com as informações constantes no item 6.1 deste Capítulo.
6.3. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização das provas em outro dia, horário ou fora do local designado.
6.4. Os eventuais erros referentes a nome, número de documento de identidade, sexo ou data de nascimento, deverão ser comunicados no dia da realização das provas objetivas para que o fiscal da sala 

faça a devida correção em Ata da Sala de Prova.
6.4.1. O candidato que não solicitar as correções dos dados pessoais nos termos do item anterior deverá arcar, exclusivamente, com as consequências advindas de sua omissão.
6.5. Caso haja inexatidão na informação relativa à opção de cargo e/ou condição de candidato com deficiência, o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC da 

RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., pelo telefone (11) 2386-5387, das 9h às 17h, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data de aplicação das Provas Objetivas.
6.5.1. A alteração da condição de candidato com deficiência somente será efetuada na hipótese de que o dado expresso pelo candidato em sua ficha de inscrição tenha sido transcrito erroneamente nas listas 

afixadas e disponibilizado no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br desde que o candidato tenha cumprido todas as normas e exigências constantes no Capítulo 4 deste Edital.
6.5.2. O candidato que não entrar em contato com o SAC, no prazo mencionado no item 6.5 deste Capítulo, será o único responsável pelas consequências ocasionadas pela sua omissão.
6.6. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido de:
a) Comprovante de inscrição (boleto bancário correspondente à inscrição, com o respectivo comprovante de pagamento);
b) Original de um dos documentos de identidade a seguir: Cédula Oficial de Identidade; Carteira e/ou cédula de identidade expedida pela Secretaria de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, 

pelo Ministério das Relações Exteriores; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Certificado de Reservista; Passaporte; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que por lei federal, 
valem como documento de identidade (OAB, CRC, CRA, CRQ, CRM etc.) e Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei n.º 9.503/97).

c) caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2 e borracha macia.
6.6.1. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza.
6.6.2. O comprovante de inscrição não terá validade como documento de identidade.
6.6.3. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que 

ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital 
em formulário próprio.

6.6.3.1. A identificação especial também será exigida do candidato, cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador.
6.6.4. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de 

identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.
6.6.5. Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que autenticadas.
6.7. Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato.
6.8. No dia da realização das provas, na hipótese de o candidato não constar nas listagens oficiais relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, a RBO Assessoria Pública e Projetos 

Municipais Ltda. procederá à inclusão do referido candidato, através de preenchimento de formulário específico mediante a apresentação do comprovante de inscrição.
6.8.1. A inclusão de que trata o item 6.8, será realizada de forma condicional e será confirmada pela RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. na fase de Julgamento das Provas Objetivas, com 

o intuito de se verificar a pertinência da referida inclusão.
6.8.2. Constatada a improcedência da inscrição de que trata o item 6.8, a mesma será automaticamente cancelada sem direito a reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos 

todos os atos dela decorrentes.
6.8.3. No dia da realização das provas, não será permitido ao candidato: 
6.8.3.1. Entrar ou permanecer no local de exame portando arma(s), mesmo que possua o respectivo porte;
6.8.3.2. Entrar ou permanecer no local de exame com aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, relógios digitais, relógios com banco de dados, telefone 

celular, walkman etc.) ligados ou semelhantes , boné, gorro, chapéu, óculos de sol, fones de ouvido, bem como protetores auriculares.
6.8.4. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização das provas objetivas, o candidato será automaticamente eliminado do Concurso Público. 
6.8.4.1. Os equipamentos eletrônicos deverão ser desligados e acondicionados em invólucros lacrados específicos para esse fim, que serão fornecidos aos candidatos pelo fiscal de sala. O aparelho celular 

deverá ter a bateria removida pelo próprio candidato.
6.8.4.2. O invólucro lacrado contendo os equipamentos eletrônicos desligados deverá permanecer sob a carteira do candidato até a entrega da folha de respostas ao fiscal, ao término da prova. O invólucro 

lacrado apenas poderá ser aberto pelo candidato após a saída do colégio de prova.
6.8.5. O descumprimento dos itens 6.8.3.2 e 6.8.4 implicará na eliminação do candidato. 
6.8.6. A RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas. 
6.8.7. Durante a realização das provas, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou pessoa estranha ao Concurso Público, nem a utilização de livros, códigos, 

manuais, revistas, impressos, quaisquer anotações, calculadora, celulares ou qualquer outro aparelho eletrônico.
6.9. Quanto às Provas:
6.9.1. Para a realização das provas objetivas, o candidato lerá as questões no caderno de questões e marcará suas respostas na Folha de Respostas, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. A Folha 

de Respostas é o único documento válido para correção.
6.9.1.1. Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emendas ou rasuras, ainda que legíveis, ou aquelas 

respondidas a lápis. 
6.9.1.2. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o desempenho do candidato.
6.9.1.3. A Folha de Respostas será identificada, em campo específico, pelo próprio candidato com sua assinatura.
6.10. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal a folha de respostas. 
6.11. A totalidade das Provas terá a duração de 3 (três) horas.
6.11.1. Após o período de 2 (duas) horas, o candidato, ao terminar a sua prova, poderá levar o caderno de questões, deixando com o fiscal da sala as folhas de resposta, que serão os únicos documentos 

válidos para a correção. Em nenhuma outra situação será fornecido o Caderno de Questões.
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6.12. Iniciadas as provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorridos 30 (trinta) minutos.
6.12.1. O início da prova será definido em cada sala de aplicação.
6.13. As Folhas de Resposta dos candidatos serão personalizadas, impossibilitando a substituição.
6.14. Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que:
6.14.1. Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados;
6.14.2. Não apresentar o documento de identidade exigido no item 6.6, alínea “b”, deste Capítulo;
6.14.3. Não comparecer a qualquer das provas, seja qual for o motivo alegado;
6.14.4. Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, ou antes, do tempo mínimo de permanência estabelecido no item 6.12, deste capítulo; 
6.14.5. For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se 

de livros, notas, impressos não permitidos, calculadora ou similar; 
6.14.6. For surpreendido portando equipamentos eletrônicos como agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, relógios digitais, relógios com banco de dados, telefone celular, fone 

de ouvido, walkman e/ou equipamentos semelhantes, ou ainda boné, gorro, chapéu, óculos de sol, bem como protetores auriculares;
6.14.7. Estiver com qualquer tipo de equipamento eletrônico em funcionamento durante a realização das provas objetivas, incluindo os sinais sonoros referentes a alarmes;
6.14.8. Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
6.14.9. Não devolver a Folha de Resposta cedida para realização das provas;
6.14.10. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em relação a qualquer dos examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes;
6.14.11. Fizer anotação de informações relativas às suas respostas fora dos meios permitidos;
6.14.12. Ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, portando as folhas de respostas;
6.14.13. Não cumprir as instruções contidas no caderno de questões de provas e nas folhas de respostas;
6.14.14. Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do Concurso Público.
6.15. Constatado, após as provas, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, suas provas serão anuladas e ele será 

automaticamente eliminado do Concurso Público.
6.16. No caso de candidata lactante, não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. A criança deverá permanecer em local designado, acompanhada de familiar ou terceiro, 

adulto responsável, indicado pela candidata.
6.16.1. Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se temporariamente da sala de prova, acompanhada de uma fiscal.
6.16.2. Na sala reservada para amamentação, ficarão somente a candidata lactante, a criança e uma fiscal, sendo vedada a permanência de babás ou quaisquer outras pessoas que tenham grau de 

parentesco ou de amizade com a candidata.
6.16.3. Excetuada a situação prevista no item 3.16.4 do Capítulo 3 deste Edital, não será permitida a permanência de qualquer acompanhante nas dependências do local de realização da prova, podendo 

ocasionar, inclusive, a não participação da candidata no Concurso Público.
6.17. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão de afastamento do candidato da sala de prova.
6.18. A condição de saúde do candidato no dia da aplicação da prova será de sua exclusiva responsabilidade.
6.19. Ocorrendo alguma situação de emergência o candidato será encaminhado para atendimento médico local ou ao médico de sua confiança. A equipe de Coordenadores responsáveis pela aplicação 

das provas dará todo apoio que for necessário.
6.20. Caso exista a necessidade do candidato se ausentar para atendimento médico ou hospitalar, o mesmo não poderá retornar ao local de sua prova, sendo eliminado do Concurso Público.
6.21. Reserva-se ao Coordenador do Concurso Público designado pela RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., o direito de excluir da sala e eliminar do restante das provas o candidato 

cujo comportamento for considerado inadequado ou que desobedecer a qualquer regulamento constante deste Edital, bem como, tomar medidas saneadoras, e restabelecer critérios outros para resguardar a 
execução individual e correta das provas.

6.22. No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e/
ou critérios de avaliação/classificação.

6.23. As instruções dadas pelos Fiscais e Coordenadores, assim como as contidas na prova, deverão ser respeitadas pelos candidatos.
6.24. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova, salvo em caso de extrema necessidade, desde que acompanhado por Fiscal Credenciado e autorizado pelo Fiscal da Sala e, nesse caso, 

não poderá levar consigo qualquer tipo de bolsa, estojo ou qualquer objetos constante no item 6.14.6 deste capítulo, sob pena de exclusão do concurso. 
6.25. Ao final da prova, os 2(dois) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o ultimo candidato termine sua prova, devendo todos assinarem ata de prova, atestando a idoneidade de sua 

fiscalização, e se retirando todos da sala ao mesmo tempo, sob pena de eliminação do certame.
6.26. Os gabaritos da prova objetiva serão divulgados no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br em data a ser comunicada no dia da realização das provas.

7. DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA

7.1. A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter eliminatório e classificatório. 
7.1.1. Na avaliação e correção da Prova Objetiva será utilizado o Escore Bruto.
7.2. O Escore Bruto corresponde ao número de acertos que o candidato obtém na prova.
7.2.1. Para se chegar ao total de pontos o candidato deverá dividir 100 (cem) pelo número de questões da prova, e multiplicar pelo número de questões acertadas.
7.2.2. O cálculo final será igual ao total de pontos do candidato na Prova Objetiva.
7.3. Será considerado habilitado na Prova Objetiva o candidato que obtiver total de pontos igual ou superior a 50 (cinquenta).
7.4. O candidato não habilitado na Prova Objetiva será eliminado do Concurso Público.

8. DA PROVA PRÁTICA

8.1. A Prova Prática (PP) será aplicada, na cidade de Carapicuíba/SP, em data, local e horário a serem comunicados através do edital de convocação para a prova prática, que será publicado no Diário Oficial 
de Carapicuíba. Também poderão ser feitas consultas através da internet no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br.

8.1.1. Será de responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta para verificar o seu local de prova.
8.1.2. Ao candidato só será permitida a participação na prova prática na respectiva data, horário e local a serem divulgados de acordo com as informações constantes no item 8.1, deste capítulo.
8.2. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização das provas em outro dia, horário ou fora do local designado. 
8.3. Para a realização da Prova Prática aos cargos de Artífice (Todas as especialidades), Motorista e Técnico em Infraestrutura de Rede e Telefonia serão convocados os candidatos aprovados e melhor 

classificados nas provas objetivas, após aplicados os critérios de desempate estabelecidos no item 9.7 do Capítulo 9 deste edital, observando a ordem de classificação de acordo com a quantidade abaixo 
especificada:

Cargo Nº. de candidatos convocados (ampla 
concorrência)

Nº. de candidatos convocados (candidatos com 
deficiência)

Artífice – Especialidade: Jardineiro 15 01

Artífice – Especialidade: Operador de Motosserra 15 01

Artífice – Especialidade: Pedreiro 75 04

Eletricista de Auto e Máquinas 15 01

Motorista 75 04

Técnico em Infraestrutura de Rede e Telefonia 30 02

8.3.1. Os demais candidatos aprovados nas provas objetivas e não convocados para as provas práticas, conforme previsto nos itens 8.3 e 8.3.1, serão excluídos do Concurso Público.
8.4. Os candidatos inscritos como pessoa com deficiência e aprovados no concurso serão convocados para realizar a prova prática e participarão desta fase conforme o que estabelece o item 4.6, deste Edital.
8.5. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido de documento oficial de identidade original.
8.5.1.  Além do documento oficial de identidade original, os candidatos ao cargo de Motorista deverão apresentar a CNH - Carteira Nacional de Habilitação original, com as categorias “D” ou “E”, em validade 

e de acordo com a legislação vigente (Código Nacional de Trânsito), bem como deverão apresentar-se fazendo uso de óculos (ou lentes de contato) quando houver tal exigência na CNH. 
8.5.2. Para a realização da prova prática não será aceito, em hipótese alguma qualquer tipo de protocolo da habilitação.
8.6. As provas práticas buscam aferir a capacidade de adequação funcional e situacional do candidato às exigências e ao desempenho eficiente das atividades. 
8.7. A Prova Prática terá caráter eliminatório e terá o valor máximo de 100 (cem) pontos.
8.7.1. Será considerado habilitado (APTO) na Prova Prática o candidato que obtiver total de pontos igual ou superior a 50 (cinquenta).
8.7.2. A pontuação da prova prática não será somada a da prova objetiva, para fins de classificação, sendo o candidato considerado apenas como APTO ou INAPTO.
8.7.4. O candidato que não comparecer para realizar a Prova ou não habilitado (INAPTO) na Prova Prática será eliminado do Concurso Público.
8.8. Não haverá segunda chamada ou repetição das provas seja qual for o motivo alegado.
8.9. É vedada a entrada e presença de pessoas ou candidatos que não constem no edital de convocação para a prova prática.
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8.10. É vedada a permanência do candidato no local de aplicação após a realização da prova prática, sob pena de eliminação deste concurso.
8.11. Não será permitido aos candidatos a utilização de câmeras, celulares, filmadores e demais aparelhos eletrônicos que possam reproduzir ou transmitir o conteúdo da prova prática, sob pena de eliminação 

deste concurso.
8.12. Os critérios de avaliação da Prova Prática são:

a) Para o cargo de Artífice – Especialidade – Jardineiro:

TAREFAS PONTUAÇÃO TEMPO MÁXIMO PARA REALIZAÇÃO

1- Utilizar as ferramentas corretas. 0 a 20 pontos

15 min

2 - Realizar corretamente a tarefa solicitada. 0 a 30 pontos

3 - Identificação de peças e ferramentas utilizadas na tarefa. 0 a 30 pontos

4 - Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) 
corretos. 0 a 20 pontos

TOTAL DE PONTOS 100 pontos

b) Para o cargo de Artífice – Especialidade - Operador de Motosserra:

TAREFA PONTUAÇÃO TEMPO MÁXIMO PARA REALIZAÇÃO

1 - Utilizar os materiais, produtos e ferramentas/equipamentos 
corretos. 0 a 20 pontos

15 min

2 - Realizar corretamente a tarefa solicitada. 0 a 30 pontos

3 - Identificação de materiais, produtos e ferramentas/
equipamentos utilizados na tarefa. 0 a 30 pontos

4 - Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI´S) 
corretos e realizar corretamente a sinalização do local de 
trabalho.

0 a 20 pontos

TOTAL DE PONTOS 100 pontos
Obs.: O candidato deve estar ciente da necessidade dos cuidados a serem tomados durante a realização da prova prática para o cargo de  Artífice – Especialidade - Operador de Motosserra.

c) Para o cargo de Artífice – Especialidade – Pedreiro:

TAREFA PONTUAÇÃO TEMPO MÁXIMO PARA REALIZAÇÃO

1 - Utilizar as ferramentas corretas para a realização para 
realização dos serviços que serão realizados. 0 a 10 pontos

30 min

2 - Produzir/preparar material a ser utilizado nos serviços que 
serão solicitados. 0 a 10 pontos

3 - Aferir as condições de medidas, nível e prumo do serviço 
executado. 0 a 30 pontos

4 - Interpretação do projeto. 0 a 10 pontos

5 - Avaliação do acabamento do serviço solicitado. 0 a 20 pontos

6 - Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI´S) 
corretos e realizar corretamente a sinalização do local de 
trabalho.

0 a 20 pontos

TOTAL DE PONTOS 100 pontos

d) Para o cargo de Eletricista de Auto e Máquinas:

TAREFA PONTUAÇÃO TEMPO MÁXIMO PARA REALIZAÇÃO

1 - Utilizar os materiais, produtos e ferramentas/equipamentos 
corretos. 0 a 20 pontos

20 min

2 - Realizar corretamente a tarefa solicitada. 0 a 30 pontos

3 - Identificação de materiais, produtos e ferramentas/
equipamentos utilizados na tarefa. 0 a 30 pontos

4 - Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI´S) 
corretos e realizar corretamente a sinalização do local de 
trabalho.

0 a 20 pontos

TOTAL DE PONTOS 100 pontos

e) Para o cargo de Motorista:

TAREFAS PONTUAÇÃO TEMPO MÁXIMO PARA REALIZAÇÃO

1- Percorrer o trajeto, inicialmente definido, observando a 
legislação de trânsito, a segurança própria, dos acompanhantes 
e de terceiros, condução defensiva e também a que melhor 
conserve o veículo.

0 a 50 pontos 10 min

2 - Num espaço determinado realizar manobras a serem 
definidas. 0 a 25 pontos 5 min

3 - Vistoria de um veículo: o nível do óleo, água, bateria, 
combustível, painel de comando, pneus e demais itens. 0 a 25 pontos 5 min

TOTAL DE PONTOS E TEMPO 100 pontos 20 min

f) Para o cargo de Técnico em Infraestrutura de Rede e Telefonia:
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TAREFAS PONTUAÇÃO TEMPO MÁXIMO PARA REALIZAÇÃO

Tarefas envolvendo atividades da prática profissional na área, abordando distribuidores 
de ramais, linhas de transmissão de sinais, alimentação elétrica de centrais telefônicas 
e/ou identificação de aparelhos, peças, cabos, conectores e ferramentas.

0 a 100 pontos 40 minutos

TOTAL DE PONTOS 100 pontos  

9. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS

9.1. A nota final de cada candidato será IGUAL ao total de pontos obtidos na prova objetiva para todos os cargos.
9.2. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente, da Nota Final, em lista de classificação por opção de cargo.
9.3. Serão elaboradas duas listas de classificação, uma geral com a relação de todos os candidatos, incluindo os candidatos com deficiência e uma especial, com a relação apenas dos candidatos com 

deficiência.
9.4. O resultado provisório do Concurso Público será publicado no Diário Oficial de Carapicuíba e divulgado na Internet no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br, cabendo recurso nos termos do 

Capítulo 10. Dos Recursos deste Edital. 
9.5. Após o julgamento dos recursos, eventualmente interpostos, será divulgada a lista de Classificação Final, não cabendo mais recursos.
9.6. A lista de Classificação Final será divulgada no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br e publicado no Diário Oficial de Carapicuíba. 
9.6.1. Serão publicados no Diário Oficial de Carapicuíba apenas os resultados dos candidatos que lograram classificação no Concurso Público.
9.6.2. O resultado geral final do Concurso Público poderá ser consultado no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br, pelo prazo de 3 (três) meses, a contar da data de sua publicação.
9.7. No caso de igualdade na classificação final, dar-se-á preferência sucessivamente ao candidato que: 
9.7.1. Tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste Concurso Público, conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso – Lei Federal nº 10.741/03;
9.7.2. Obtiver maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos;
9.7.3. Tiver maior idade, para os candidatos não alcançados pelo Estatuto do Idoso.
9.8. Persistindo o empate, mesmo após aplicados os respectivos critérios de desempate previstos no item 9.7 e subitens deste Capítulo, deverá ser feito sorteio na presença dos candidatos envolvidos por 

cargo.
9.9. A classificação no presente Concurso Público não gera aos candidatos direito à nomeação para o cargo, cabendo a Prefeitura do Município de Carapicuíba o direito de aproveitar os candidatos 

aprovados em número estritamente necessário, não havendo obrigatoriedade de nomeação de todos os candidatos aprovados no Concurso Público, respeitada sempre, a ordem de classificação, bem como não 
lhes garante escolha do local de trabalho.

10. DOS RECURSOS

10.1. O candidato que desejar interpor recurso em face dos atos previstos no presente Edital disporá de 2 (dois) dias úteis ininterruptos para fazê-lo, com início no dia seguinte à publicação do evento, o qual 
deverá ser endereçado à Comissão Especial do Concurso Público.

10.2. O recurso deverá ser individual, feito por escrito e em formulário próprio para recursos, conforme Anexo IV, devidamente fundamentado, constando o nome do candidato, a opção do cargo, o número 
de inscrição, o número da questão (em caso de recurso contra gabarito) e telefone, dirigido à Comissão Especial do Concurso Público e protocolado, pelo próprio candidato, junto à Av. Pres. Vargas, 280 - Vila 
Caldas, Carapicuíba - SP, das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

10.3. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo pré-estabelecido e que possuírem fundamentação e argumentação lógica e consistente que permita sua adequada 
avaliação. 

10.4. Não serão aceitos recursos interpostos por fax, internet, telegrama ou outro meio que não seja o especificado no subitem 10.2.
10.5. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido. 
10.6. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento disposto nas alíneas do item 10.1, deste Capítulo.
10.7. Recebido o recurso, a Comissão Especial do Concurso Público enviará os recursos à empresa RBO, que decidirá pela manutenção ou não do ato recorrido e informará a Comissão Especial do Concurso 

Público, que dará ciência da referida decisão ao interessado.
10.8. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recurso, recursos de recursos e recurso de gabarito oficial definitivo.
10.9. Se do exame de recursos contra questões da Prova Escrita Objetiva resultar sua anulação, a pontuação correspondente à questão será atribuída a todos os candidatos que ainda não tiveram acumulado 

a mesma na sua pontuação final da prova objetiva, independentemente de terem recorrido ou não.
10.9.1. Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá eventualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior ou ainda 

poderá ocorrer desclassificação do candidato que não obtiver nota mínima exigida para aprovação.
10.10. Depois de julgados todos os recursos apresentados, será publicado o resultado final do Concurso Público, com as alterações ocorridas em face do disposto no item 10.9. 
10.11. A Comissão Organizadora do Concurso Público constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.

11. DA NOMEAÇÃO

11.1. A nomeação dos candidatos obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos aprovados, observada a necessidade da Prefeitura do Município de Carapicuíba, dentro do prazo de 
validade do certame.

11.2. A aprovação e a classificação final geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à nomeação. A Prefeitura do Município de Carapicuíba reserva-se o direito de proceder às nomeações em 
número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, dentro do prazo de validade do Concurso Público.

11.3. A nomeação dos candidatos que vierem a ser convocados para posse na Prefeitura do Município de Carapicuíba será regida pelos preceitos do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Carapicuíba – Lei Municipal nº 1.619/1993.

11.4. A convocação será realizada por meio de telegrama, publicação no Diário Oficial de Carapicuíba e divulgação no endereço eletrônico www.carapicuiba.sp.gov.br, devendo o candidato apresentar-se 
à Prefeitura do Município de Carapicuíba no prazo estabelecido.

11.4.1. O candidato aprovado e convocado que não comparecer na data estabelecida para a realização de exame médico pré-admissional e entrega de documentos prevista na convocação citada no item 
anterior, será eliminado automaticamente.

11.5. Os candidatos, no ato da posse, deverão apresentar os originais e cópia simples dos documentos discriminados a seguir: Carteira de Trabalho e Previdência Social (as cópias devem ser das páginas 
onde está a foto e o número da CTPS, bem como da folha de qualificação civil e contratos de trabalho; Certidão de Nascimento (quando solteiro) ou Casamento (quando casado); Título de Eleitor; Certidão de 
quitação eleitoral emitida por meio do site www.tre.sp.gov.br; Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, quando do sexo masculino; Cédula de Identidade – RG ou RNE; Inscrição no PIS/PASEP ou 
declaração de firma anterior, informando não haver feito o cadastro; Cadastro de Pessoa Física – CPF; Comprovante de Residência (com data de até 3 meses da data da apresentação); Cópia autenticada de 
Comprovantes de escolaridade requeridos pelo cargo; Carteira Nacional de Habilitação – CNH, na categoria e se exigido pelo cargo; Comprovante do Registro e de regularidade junto ao órgão de fiscalização 
profissional (Ex.: CRA, OAB, CREA etc.), se exigido pelo cargo; Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos, quando possuir; Caderneta de Vacinação atualizada do próprio candidato e dos filhos 
menores de 14 anos; Atestado de Antecedentes da Polícia Federal e Estadual expedidas, no máximo, há 30(trinta) dias da apresentação, respeitando o prazo de validade descrito na própria Certidão quando 
houver; Apresentar Certidões dos setores de distribuição dos fóruns criminais das Justiças Federal e Estadual, expedidas, no máximo, há 30 (trinta) dias, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, 
quando houver; Certidão expedida pelo órgão competente, se o candidato foi servidor público, afirmando que não sofreu qualquer penalidade no desempenho do serviço público; Declaração de bens e valores 
que constituem o seu patrimônio; e outras declarações necessárias a critério da Prefeitura do Município de Carapicuíba.

11.5.1. No ato de posse, o candidato deverá declarar, sob as penas da lei, se exerce ou não, outro cargo, função ou emprego público remunerado, em outro órgão público da administração pública direta ou 
indireta de qualquer ente federativo, e se é aposentado por regime próprio de previdência social em âmbito municipal, estadual ou federal.

11.5.2. Caso haja necessidade, a Prefeitura do Município de Carapicuíba poderá solicitar outras declarações, exames, laudos, certidões e documentos complementares.
11.5.3. Não serão aceitos, no ato da posse, protocolos ou cópias dos documentos exigidos. As cópias somente serão aceitas se estiverem acompanhadas do original.
11.6. Obedecida à ordem de classificação, os candidatos convocados e que comprovarem os requisitos mínimos da forma definida neste Edital, serão submetidos a exame-médico, que avaliará sua 

capacidade física e mental no desempenho das tarefas pertinentes ao cargo a que concorrem.
11.6.1. As decisões do Serviço Médico indicado pela Prefeitura do Município de Carapicuíba, de caráter eliminatório para efeito de posse, são soberanas, assegurado o contraditório e a ampla defesa do 

candidato.
11.7. O não comparecimento ao exame médico admissional, bem como à assinatura do contrato de trabalho, nas datas agendadas pela Prefeitura do Município de Carapicuíba caracterizarão sua 

desistência e consequente eliminação do concurso.
11.8. O descumprimento de prazos estabelecidos neste Edital e aqueles determinados pela Prefeitura do Município de Carapicuíba acarretarão na exclusão do candidato deste concurso.
11.9. O candidato que não comparecer à Prefeitura do Município de Carapicuíba, conforme estabelecido no subitem 11.4 e no prazo estipulado pela Prefeitura do Município de Carapicuíba ou, ainda, 

que manifestar sua desistência por escrito será considerado desclassificado, perdendo os direitos decorrentes de sua classificação no concurso.
11.10. O candidato que não comprovar os requisitos mínimos será eliminado deste Concurso Público, não cabendo recurso.
11.11. O candidato classificado no Concurso Público que não aceitar a vaga para a qual foi convocado será eliminado do concurso.
11.12. No caso de desistência do candidato selecionado, quando convocado para uma vaga, o fato será formalizado pelo mesmo por meio de Termo de Desistência.
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11.13. O candidato classificado se obriga a manter atualizado o endereço perante a Prefeitura do Município de Carapicuíba, conforme o disposto nos itens 12.8 e 12.9 do Capítulo 12 deste Edital.
11.14. Não poderá ser nomeado o candidato habilitado que fizer, em qualquer documento, declaração falsa, inexata para fins de posse, não possuir os requisitos mínimos exigidos ou não comprovar as 

condições estabelecidas no capítulo 2 deste Edital, na data estabelecida para apresentação da documentação.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Todas as convocações, avisos, resultado provisório e outras informações referentes exclusivamente às etapas do presente Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Carapicuíba, afixados 
na sede da Prefeitura do Município de Carapicuíba e divulgados na Internet no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br. É de responsabilidade do candidato acompanhar estas publicações.

12.2. Serão divulgados apenas os resultados dos candidatos que lograrem classificação no Concurso Público.
12.3. A Prefeitura do Município de Carapicuíba e a RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. se eximem das despesas com viagens e estadia dos candidatos em quaisquer das fases do 

Concurso Público.
12.4. A aprovação no Concurso Público não gera direito à nomeação, mas esta, quando se fizer, respeitará a ordem de classificação final.
12.5. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos apresentados, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em especial na ocasião da posse, acarretarão a nulidade da inscrição e 

desqualificação do candidato, com todas as suas decorrências, sem prejuízo de medidas de ordem administrativa, civil e criminal.
12.6. Caberá à Prefeitura do Município de Carapicuíba a homologação dos resultados finais do Concurso Público.
12.6.1. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no Concurso Público, valendo para esse fim, a Classificação Final e o Termo de Homologação do referido cargo, 

publicados no Diário Oficial de Carapicuíba e divulgados na Internet no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br.
12.7. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhe disser respeito, até a data da respectiva providência ou 

evento, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado no Diário Oficial de Carapicuíba, bem como divulgado na Internet, no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br.
12.8. O candidato se obriga a manter atualizado o endereço perante a RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., situada à Rua Itaipu, nº 439 – Bairro Mirandópolis, São Paulo/SP, CEP 04052-

010, até a data de publicação da homologação dos resultados e, após esta data, junto à sede da Prefeitura do Município de Carapicuíba, situada à Av. Pres. Vargas, 280 - Vila Caldas, Carapicuíba - SP - CEP 
06.310-100, aos cuidados do Departamento de Recursos Humanos, pessoalmente (munido de documento original com foto)  ou por meio de correspondência com aviso de recebimento, apresentando cópia 
autenticada do documento de identificação com foto e declaração de mudança de endereço com reconhecimento de assinatura.

12.9. É de responsabilidade do candidato manter seu endereço e telefone atualizados, até que se expire o prazo de validade do Concurso Público, para viabilizar os contatos necessários, sob pena de quando 
for convocado, perder o prazo para posse, caso não seja localizado.

12.10. A Prefeitura do Município de Carapicuíba e a RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:
12.10.1. Endereço não atualizado.
12.10.2. Endereço de difícil acesso.
12.10.3. Correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do candidato.
12.10.4. Correspondência recebida por terceiros.
12.11. As despesas relativas à participação do candidato no Concurso Público e à apresentação para posse e exercício correrão às expensas do próprio candidato.
12.12. A Prefeitura do Município de Carapicuíba, por decisão motivada e justificada, poderá revogar ou anular o presente Concurso Público, no todo ou em parte, bem como alterar os quantitativos de vagas 

constantes na Tabela I, do Capítulo 1 deste Edital.
12.13. A Prefeitura do Município de Carapicuíba e a RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes 

a este Concurso Público.
12.14. Todos os cálculos de notas descritos neste edital serão realizados com duas casas decimais, arredondando-se para cima sempre que a terceira casa decimal for maior ou igual a cinco.
12.15. A legislação indicada no ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO inclui eventuais alterações posteriores, ainda que não expressamente mencionadas. Considerar-se-á, para efeito de aplicação e 

correção das provas, a legislação vigente até a data de publicação deste Edital.
12.16. Não serão admitidas inscrições de candidatos que possuam com qualquer dos membros do quadro societário da empresa contratada para aplicação e correção do presente certame a relação de 

parentesco definida e prevista nos artigos 1591 a 1595 do Código Civil, valorizando-se assim os princípios de moralidade e impessoalidade que devem nortear a Administração Pública. Constatada a tempo será 
a inscrição indeferida pela Comissão Especial e, posterior à homologação será o candidato eliminado do Concurso Público, sem prejuízo de responsabilidade civil, penal e administrativa.

12.17. Decorridos 120 (cento e vinte) dias da homologação do Concurso Público, e não havendo óbice administrativo, judicial ou legal, é facultada a incineração dos registros escritos, mantendo–se, 
entretanto, pelo período de validade do Concurso Público, os registros eletrônicos a ele referentes.

12.18. A realização do Concurso Público será feita sob exclusiva responsabilidade da RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., não havendo o envolvimento na realização e avaliação de suas 
etapas, de recursos humanos da Prefeitura do Município de Carapicuíba.

12.19. Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela Comissão Especial do Concurso Público da Prefeitura do Município de Carapicuíba e pela RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais 
Ltda., no que tange a realização deste Concurso Público.

Carapicuíba, 13 de abril de 2018.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
Mario Maurício da Matta Junior

Secretário de Administração Geral

ANEXO I – ATRIBUIÇÕES
ARQUITETO
realizar estudos urbanísticos e formular recomendações, objetivando orientar o desenvolvimento do município; elaborar projetos urbanísticos, paisagísticos e arquitetônicos; orientar e fiscalizar a execução 

de projetos; participar da fiscalização das posturas urbanísticas; analisar projetos de obras particulares, de loteamento, desmembramento e remembramento de terrenos; realizar estudos e elaborar projetos, 
objetivando a preservação do patrimônio histórico do Município; executar outras atribuições afins.

ARTÍFICE
compreende a força de trabalho que se destina a executar, sob supervisão, trabalhos em alvenaria, pinturas, confecção de peças em madeiras ou metais em geral; execução e reparos em sistemas elétricos 

e telefônicos; montagem e manutenção de encanamentos, tubulações e demais condutores; colocação e reparo de estofamento em
móveis e veículos; serviços de aberturas de poços e bebedouros, planejar e instalar detonadores executar outros serviços que exijam habilidade específica em sua realização.
Quanto aos serviços de Jardineiro:
Executar serviços de jardinagem, preparando terreno e plantando sementes ou mudas de flores e árvores, de acordo
com a época e local; Conservar áreas ajardinadas, podando e aparando em épocas determinadas, adubando e arando
adequadamente, removendo folhagens secas, e procedendo a limpeza das mesmas; manter a estética, colocando grades ou outros anteparos, conforme orientação; providenciar a pulverização para eliminar 

ou evitar pragas; realizar a limpeza de ruas e guias dos parques e jardins da unidade de trabalho; operar equipamentos e máquinas de pequeno
porte específicas de jardinagem; zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; zelar pela guarda, conservação, manutenção 

e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; executar tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do seu local de trabalho; executar outras 
tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior;

Quanto aos serviços de Pedreiro:
Preparar argamassa, misturando cimento, areia e água, dosando as quantidades de forma adequada, para o assentamento de alvenaria, tijolos, ladrilhos e materiais similares; construir alicerces, empregando 

pedras ou cimento,
para fornecer a base de paredes, muros e construções similares; assentar tijolos, ladrilhos, azulejos, pedras e outros
materiais, unindo-as com argamassa, de acordo com orientações recebidas, para levantar paredes, pilares e outras partes da construção; revestir pisos, paredes e tetos, aplicando camadas de cimento ou 

assentando ladrilhos, azulejos e similares, de acordo com as instruções recebidas; aplicar camadas de gesso sobre as partes interiores e tetos de edificações; construir bases de concreto ou de outro material, 
conforme as especificações e instruções recebidas, para

possibilitar a instalação de máquinas, postes e similares; executar trabalhos de reforma e manutenção de prédios, pavimentos, calçadas, estruturas semelhantes, reparando paredes e pisos, trocando telhas, 
aparelhos sanitários e similares; montar tubulações para receber instalações elétricas; orientar e treinar servidores que auxiliam na execução dos trabalhos de alvenaria;

Quanto aos serviços de Operador de Motosserra:
Executar serviços de poda em geral – limpeza, segurança e conformação – de árvores de pequeno, médio e grande porte, bem como em arbustivas, operando motosserra, motopodadeiras, tesouras de poda 

e outros equipamentos destinados a poda de árvores; Executar serviços de supressão total de árvores e raízes bem como o desdobramento de toras, separando, serrando, classificando por diâmetro os caules e 
galhos para futuro aproveitamento; realizar pequenos reparos, ajustes, regulagens de fio e lâminas, manter os equipamentos regularmente limpos e lubrificados, zelando pela sua correta conservação; executar 
outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver lotado.
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DENTISTA
Examinar, diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos; prescrever ou administrar medicamentos, determinando a via, para tratar ou prevenir 

afecções dos dentes e da boca; manter registro dos pacientes examinados e tratados; fazer perícia odonto administrativas, examinando a cavidade bucal e os dentes, a fim de fornecer atestados de capacitação 
física para admissão de pessoal na prefeitura; efetuar levantamentos que identifiquem indicadores odontológicos de saúde pública; participar do planejamento, execução e avaliação de programas educativos de 
prevenção dos problemas de saúde bucal e programas de atendimento odontológico voltados para os estudantes da rede municipal de ensino e para a população em geral; participar da elaboração de planos de 
fiscalização sanitária; executar outras atribuições afins e as previstas pelo regulamento da profissão e pelo Conselho Federal e Regional de Odontologia.

ELETRICISTA DE AUTO E MÁQUINAS
Instalar sistemas elétricos em veículos, máquinas e equipamentos, como circuito de luz, sinalização de controle de partida e de bateria, efetuando as ligações e testando seu funcionamento; efetuar a 

manutenção elétrica em veículos, máquinas e equipamentos, reparando circuitos de ignição, consertando ou substituindo fiação, faróis de neblina, fusíveis, chaves de luz alta e baixa, relês de partida, motor 
de arranque, cabos conectores, terminais e lâmpadas, rebobinando, limpando escovas de gerador, ajustando reguladores de voltagem e outros, utilizando ferramentas manuais comuns e especiais, e materiais 
isolantes; ajustar, montar e regular motores elétricos e dínamos, utilizando-se de desenhos, esquemas e especificações técnicas; realizar serviços de enrolamento em componentes de motores elétricos, utilizando 
aparelhos de precisão, como amperímetro e multitestes; testar baterias e verificar o nível d’água; carregar e preparar soluções ácidas para bateria, utilizando equipamento próprio; recondicionar baterias, efetuando 
limpeza na caixa, confeccionando novos elementos, como placas positivas e negativas, soldando conexões, aplicando betume e solução apropriada; realizar inspeções periódicas em sistemas elétricos de veículos 
automotores, para prevenir falhas e irregularidade; ter conhecimento de corrente elétrica de 12 v e 24 v; testar os circuitos, utilizando aparelhos de comparação e verificação elétrica, para detectar partes ou 
peças defeituosas a serem reparadas ou substituídas; testar a instalação elétrica, após sua conclusão, fazendo-a funcionar em situações reais, repetidas vezes, para comprovar a exatidão do trabalho executado; 
executar outras tarefas correlatas.

ENGENHEIRO CIVIL
Estudar, avaliar e elaborar projetos de engenharia; elaborar normas e acompanhar concorrências; elaborar cronogramas físico-financeiros, diagramas e gráficos relacionados à programação da execução 

de planos de obras; acompanhar e controlar a execução de obras que estejam sob encargo de terceiros; promover levantamentos das características de terrenos onde serão executadas as obras; analisar 
processos e aprovar projetos de loteamento quanto aos seus diversos aspectos técnicos, tais como: orçamento, cronograma, projetos de pavimentação, energia elétrica, entre outros; promover a regularização 
dos loteamentos clandestinos e irregulares; fiscalizar a execução do plano de obras de loteamento, verificando o cumprimento de cronogramas e projetos aprovados; executar outras atribuições afins.

FARMACÊUTICO
Fabricar e controlar a manipulação e distribuição dos medicamentos; realizar as orientações medicamentosas; realizar o controle psicotrópico; a fiscalização profissional sanitária e técnica de empresas, 

estabelecimentos, setores, fórmulas, produtos, processos e métodos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica; a elaboração de laudos técnicos e a realização de perícias técnico-legais, quando solicitado, 
relacionados com atividades, produtos, fórmulas, processos e métodos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica; executar as demais funções previstas em regulamento da profissão; desempenhar outras 
atribuições afins, que se situem no domínio de capacitação técnico-científica profissional.

FISIOTERAPEUTA
Avaliar nível das disfunções físico-funcionais de doentes e acidentados, realizando testes apropriados, para emitir diagnósticos fisioterápicos; planejar e executar a terapêutica fisioterápica nos pacientes; 

proceder à reavaliação sistemática dos pacientes em tratamento, objetivando o reajuste das condutas adotadas em função da evolução do caso; programar, prescrever e orientar a utilização de recursos 
fisioterápicos para correção de desvios posturais, afecções dos aparelhos respiratórios e cardiovascular, bem como para preparação e condicionamento pré e pós parto; requisitar exames complementares, 
quando necessário; orientar os familiares sobre os cuidados a serem adotados em relação aos pacientes em tratamento domiciliar; participar nos atendimentos de urgência e nas atividades terapêutica intensivas; 
indicar e prescrever o uso de próteses necessárias ao tratamento dos pacientes; manter contatos com outros profissionais de saúde, participando dos trabalhos clínicos e prescrevendo a conduta terapêutica 
apropriada quanto à parte fisioterápica; executar outras atribuições afins.

FONOAUDIÓLOGO
Desenvolver trabalho de prevenção no que se refere à área da comunicação oral e escrita, voz e audição; realizar avaliação da comunicação oral e escrita, voz e audição, inclusive em equipe de diagnóstico; 

realizar terapia fonoaudiológica dos distúrbios da comunicação oral e escrita, voz e audição; colaborar em assuntos fonoaudiológicos ligados a outras ciências; projetar, dirigir ou efetuar pesquisas fonoaudiológicas 
promovidas em serviços do município; planejar e ministrar cursos de treinamentos promovidos pela Municipalidade; realizar serviços de fonoaudiologia; supervisionar profissionais e alunos em trabalhos teóricos e 
práticos de fonoaudiologia; assessorar órgãos e serviços do Município no campo da fonoaudiologia; emitir parecer fonoaudiológicos, na área de comunicação oral e escrita, voz e audição; realizar outras atividades 
inerentes à sua formação profissional.

MOTORISTA
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Dirigir automóveis, caminhões, ambulância, ônibus, tratores leves e demais veículos de transporte de passageiros e cargas;vistoriar os veículos diariamente, antes e após 

sua utilização, verificando o estado dos pneus, nível de combustível, óleo do Carter, bateria, freios, faróis, parte elétrica, e outros, para certificar-se das condições de tráfego; requisitar a manutenção dos veículos 
quando apresentem qualquer irregularidade; transportar pessoas, materiais e equipamentos, garantindo a segurança dos mesmos; observar a sinalização e zelar pela segurança dos passageiros, transeuntes 
e demais veículos; realizar reparos de emergência; controlar e orientar a carga e descarga de materiais e equipamentos, para evitar acidentes e danos na carga; manter o veículo limpo, interna e externamente 
e em perfeitas condições; observar e controlar os períodos de revisão e manutenção recomendados preventivamente, para assegurar a plena condição de utilização; realizar anotações, segundo as normas 
estabelecidas e orientações recebidas, da quilometragem, viagens realizadas, objeto ou pessoas transportadas, itinerários percorridos, além de outras ocorrências, a fim de manter a boa organização e controle 
da Administração; recolher os veículos após sua utilização, em local previamente determinado, deixando-o corretamente estacionado e fechado; executar outras atribuições afins.

TÉCNICO EM INFRAESTRUTURA DE REDE E TELEFONIA
Realizar o atendimento a infraestrutura de telecomunicações (roteadores, switches, cabeamento estruturado, links de comunicação, interfaces celulares). Fazer passagem de Cabos de rede e telefonia. Dar 

suporte Técnico e Identificar problemas com os equipamentos, testando-os. Conhecer e operar protocolo TCP-IP. Configurar Switches Avaya e equipamentos de Voip. Gerenciar PABX Siemens Hi-Patch, linha 
3000/3500. Operar manutenção de linhas telefônicas e equipamentos DIVS.

TERAPEUTA OCUPACIONAL
Elaborar diagnóstico terapêutico ocupacional, compreendido como avaliação-cinéticaocupacional, sendo esta um processo pelo qual, através de metodologia e técnicas terapêuticas ocupacionais, são 

analisadas e estudadas as alterações psico-físico-ocupacionais; prescrever, baseando no constatado na avaliação cinético-ocupacional, as condutas próprias da Terapia Ocupacional, quantificando-as e 
qualificando-as; ordenar todo processo terapêutico, fazer sua indução no paciente a nível individual ou de grupo, dar alta nos serviços de terapia ocupacional; buscar todas as informações que julgar necessárias 
no acompanhamento evolutivo do tratamento do paciente sob sua responsabilidade, recorrendo a outros profissionais da área de saúde do município, através de solicitação de laudos técnicos especializados 
acompanhados dos resultados dos exames complementares, a ele inerentes; fazer o uso de atividades expressivas, lúcidas, artísticas, vocacionais e de auto-manutenção, através de recursos terapêuticos, 
prescritos cientificamente pelo profissional; atuar juntamente com outros profissionais nos diversos níveis de assistência à saúde, na administração de serviços, na área educacional e no desenvolvimento de 
pesquisa; desempenhar todas as demais atividades afins e inerentes a profissão regulamentada além das prescritas pelos Conselhos Federais e Regionais respectivos.

____________________________________________

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

NÍVEL ALFABETIZADO

PARA O CARGO DE ARTÍFICE (TODAS AS ESPECILIDADES)
Compreensão de diversos tipos de textos (literários e não literários). Significado das palavras. Sinônimos e antônimos. Ortografia. Ordem alfabética. Divisão silábica. Reconhecimento de frases corretas e 

incorretas.
MATEMÁTICA
Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, multiplicação e divisão. Sistema de medidas: tempo, comprimento e quantidade. Sistema monetário brasileiro. Problemas envolvendo as 

quatro operações.

ENSINO FUNDAMENTAL 

PARA O CARGO DE ELETRICISTA DE AUTO E MÁQUINAS
LÍNGUA PORTUGUESA
Compreensão de diversos tipos de textos (literários e não literários). Significado das palavras. Sinônimos e antônimos. Ortografia. Ordem alfabética. Divisão silábica. lural de substantivos e adjetivos. 
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Reconhecimento de frases corretas e incorretas. Pontuação.

MATEMÁTICA
Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, multiplicação e divisão. Sistema de medidas: tempo, comprimento e quantidade. Sistema monetário brasileiro. Resolução de situações 

problema. Raciocínio lógico.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Diagnósticos de defeitos e avarias elétricas. Geradores de energia (alternador). Motores de partida. Eletromagnetismo (solenoide). Interpretação e leitura de esquemas elétricos. Correntes, tensão, resistência 

e potência. Sistema de injeção e ignição eletrônica. Utilização de partida auxiliar. Confecção de chicotes. Manuseio de multímetro, amperímetro, voltímetro e ferramental de uso rotineiro. Uso e manuseio de EPIs, 
troca de motor de para-brisa, luzes indicadoras do painel de instrumentos, faróis, lanternas. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo.

PARA O CARGO DE MOTORISTA
LÍNGUA PORTUGUESA
Compreensão de diversos tipos de textos (literários e não literários). Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentido próprio e figurado das palavras.  Ortografia. Acentuação. Pontuação. Emprego 

das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, verbo. Concordância verbal. Reconhecimento de frases corretas e incorretas. 
MATEMÁTICA
Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, multiplicação e divisão. Sistema de medidas: tempo, comprimento e quantidade. Sistema monetário brasileiro. Resolução de situações 

problema. Raciocínio lógico.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Legislação e Sinalização de Trânsito. Normas gerais de circulação e conduta. Direção defensiva. Primeiros Socorros. Proteção ao Meio Ambiente. Cidadania. Noções de mecânica básica de autos. 

Conhecimentos sobre condução, manutenção, limpeza e conservação de veículos; Lei nº 9.503 de 23/09/97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro.

ENSINO MÉDIO 

PARA O CARGO DE TÉCNICO EM INFRAESTRUTURA DE REDE E TELEFONIA
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia Oficial. Pontuação. Acentuação. Emprego das classes de 

palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). Concordância verbal e nominal. Regência verbal e 
nominal. Colocação pronominal. Crase. Sintaxe.

MATEMÁTICA
Resolução de situações-problema. Números Inteiros: Operações, Propriedades, Múltiplos e Divisores; Números Racionais: Operações e Propriedades. Razões e Proporções, Divisão Proporcional, Regra de 

Três Simples. Porcentagem. Juros Simples. Sistema de Medidas Legais. Conceitos básicos de geometria: cálculo de área e cálculo de volume. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio Lógico. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Características estatísticas do tráfego telefônico. Centrais de comutação, CPAs. Estruturas das redes telefônicas. Multiplexação no domínio do tempo (TDM) e da frequência (FDM). Qualidade de Serviço 

(QoS). Sinalização. Tarifação e armazenamento de ligações. Telefonia digital: amostragem, quantização, codificação PCM e log-PCM. Telefonia fixa: rede pública de telefonia comutada (PSTN) e voz sobre 
IP (VoIP). Telefonia móvel celular: sistemas GSM e CDMA. Transmissão da informação telefônica. Transmissão por pares metálicos, cabos, fibras ópticas e sem fio. Unidades de nível de sinal usadas em 
telecomunicações. Volume e intensidade de tráfego.

ENSINO SUPERIOR 

PARA OS CARGOS DE ARQUITETO, DENTISTA, ENGENHEIRO CIVIL, FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO E TERAPEUTA OCUPACIONAL
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia Oficial. Pontuação. Acentuação. Emprego das classes de 

palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). Concordância verbal e nominal. Regência verbal e 
nominal. Colocação pronominal. Crase. Sintaxe.

CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA
MS-Windows 7 ou versões mais recentes: área de trabalho, área de transferência, ícones, barra de tarefas e ferramentas, comandos e recursos; unidades de armazenamento; conceito de pastas, diretórios, 

arquivos e atalhos; visualização, exibição e manipulação de arquivos e pastas; uso dos menus, programas e aplicativos; painel de controle; interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010 ou versões mais 
recentes. MS-Word 2010 ou versões mais recentes: barra de ferramentas, comandos, atalhos e recursos; editoração e processamento de textos; propriedades e estrutura básica dos documentos; distribuição de 
conteúdo na página; formatação; cabeçalho e rodapé; tabelas; impressão; inserção de objetos/imagens; campos predefinidos; envelopes, etiquetas, mala-direta; caixas de texto. MS-Excel 2010 ou versões mais 
recentes: barra de ferramentas, comandos, atalhos e recursos; funcionalidades e estrutura das planilhas; configuração de painéis e células; linhas, colunas, pastas, tabelas e gráficos; formatação; uso de fórmulas, 
funções e macros; impressão; inserção de objetos/imagens; campos predefinidos; controle de quebras e numeração de páginas; validação de dados e obtenção de dados externos; filtragens e classificação de 
dados. Correio Eletrônico: comandos, atalhos e recursos; uso do correio eletrônico; preparo e envio de mensagens; anexação de arquivos; modos de exibição; organização de e-mails, gerenciador de contatos. 
Internet: barra de ferramentas, comandos, atalhos e recursos dos principais navegadores; navegação e princípios de acesso à internet; downloads; conceitos de URL, links, sites, vírus, busca e impressão de 
páginas.

PARA O CARGO DE ARQUITETO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Projeto de arquiteturas; Métodos e técnicas de desenho e projeto; Programação de necessidades físicas das atividades; Estudos de viabilidade técnico-financeira; Informática aplicada à Arquitetura; 

Controle ambiental das edificações (térmico, acústico e luminoso); Projetos complementares: especificações de materiais e serviços e dimensionamento básico; Estrutura; Fundações; Instalações elétricas e 
hidrossanitárias; Elevadores; Ventilação/exaustão; Ar condicionado; Telefonia; Prevenção contra incêndio; Programação, controle e fiscalização de obras; Orçamento e composição de custos, levantamento de 
quantitativos, planejamento e controle físico-financeiro; Acompanhamento e aplicações de recursos (medições, emissão faturas e controle de materiais); Acompanhamento de obras; Construção e organização 
de canteiro de obras; Execução de fundações, estruturas em concreto, madeira, alvenaria e aço; Coberturas e impermeabilização; Esquadrias; Pisos e revestimentos; Legislação e perícia; Licitação e contratos; 
Análise de contratos para execução de obras; Vistoria e elaborações de laudos e pareceres; Normas técnicas, legislação profissionais; Legislação ambiental e urbanista; Projeto e urbanismo; Métodos e 
técnicas de desenho e projeto urbano; Noções de sistema cartográfico e de geoprocessamento; Dimensionamento e programação dos equipamentos públicos e comunitários; Sistema viários (hierarquização, 
dimensionamento e geometria); Sistema de infraestrutura de parcelamentos urbanos: energia, pavimentação e saneamento (drenagem, abastecimento, coleta e tratamento de esgotos, coletas e destilação de 
resíduos sólidos); Planejamento urbano; Uso do solo; Gestão urbana e instrumentos de gestão (planos diretores, análise de impactos ambientais urbanos, licenciamento ambiental, instrumentos econômicos e 
administrativos); Aspectos sociais e econômicos do planejamento urbano; Sustentabilidade urbana; Noções de avaliação de imóveis urbanos. Autocad.

PARA O CARGO DE DENTISTA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Saúde Pública: índices, sistema de atendimento. Bioética em Odontologia. Diagnóstico das principais doenças bucais. Terapêutica odontológica. Semiologia em saúde Bucal- exame clínico, anamnese, 

exames complementares e diagnóstico das afecções da boca. AIDS - consequências na cavidade oral. Procedimentos básicos de dentística operatória e restauradora: técnica e tipos de preparo, materiais 
dentários. Oclusão. Prevenção: higiene dental, selantes, técnica invasiva e aplicação de flúor (tópico e sistêmico). Farmacologia: anestésicos, anti-inflamatórios e antibioticoterapia. Periodontia: tipo e classificação 
das doenças, raspagem e procedimentos básicos. Pediatria: tipos de preparo, material forrador e restaurador, traumatologia. Cirurgia, Pronto atendimento: urgência e emergência. Endodontia: diagnóstico e 
tratamento das lesões endodônticas. Métodos de desinfecção e esterilização. Noções de biossegurança em odontologia. Código de Ética Odontológica.

PARA O CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Conhecimento sobre projeto, planejamento, orçamento; sistema Pini; licitação (Lei nº 8.666/93); contrato e gerenciamento de obras; terraplanagem – corte e aterro, valas e taludes, escoramento e obras de 

infraestrutura urbana; engenharia de sistemas prediais e componentes de construção civil; materiais de construção civil; resistência dos materiais; segurança; mecânica dos solos; elétrica hidráulica, esgoto e 
saneamento; sistemas e elementos estruturais; estrutura das fundações; estrutura de madeira, concreto armado e metálicas – conceito e função; lajes, vigas, pilares, etc. e elementos de fundação; características 
gerais do concreto e do aço para concreto armado (comportamento mecânico, classificação, etc.); alvenaria; estruturas em concreto protendido; concreto pré-moldado; estruturas em argamassa armada; 
geotecnia; pavimentação; práticas de construções civis; conhecimentos de Código Sanitário Estadual. Conhecimentos de AUTOCAD. Conhecimentos específicos na área e uso adequado de equipamentos e 
materiais. Decreto Estadual nº 12342/78 (exceto zona rural).

PARA O CARGO DE FARMACÊUTICO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Farmácia ambulatorial e hospitalar: seleção de medicamentos; aquisição, produção, controle e conservação de medicamentos. Armazenamento: práticas de armazenamento de medicamentos; distribuição 

de medicamentos e controle de consumo. Avaliação da área física e condições adequadas de armazenamento. Logística de abastecimento da farmácia: ponto de requisição, estoque mínimo e estoque máximo; 
informação sobre medicamentos; comissões hospitalares; informática aplicada à farmácia. Farmacotécnica: definição e objetivos da farmacotécnica; conceitos básicos em farmacotécnica; classificação dos 
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medicamentos; vias de administração; conservação, dispensação e acondicionamento de medicamentos; pesos e medidas; formas farmacêuticas; fórmulas farmacêuticas; preparação de soluções não estéreis; 
preparação de soluções estéreis. Farmacologia geral: princípios gerais de farmacocinética; princípios gerais de farmacodinâmica; interações de medicamentos; efeitos adversos. Controle de qualidade: fundamentos 
teóricos. Conceitos: atenção farmacêutica; assistência farmacêutica; medicamentos genéricos; medicamentos similares; medicamentos análogos; medicamentos essenciais. Biossegurança: equipamentos de 
proteção individual e equipamentos de contenção, mapas de risco. Legislação Farmacêutica. Conceitos: Sistema Único de Saúde, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e assistência farmacêutica. Controle 
de estoques de medicamentos e material de consumo. Educação em saúde - noções básicas. Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS. Organização de almoxarifados. Padronização dos itens de consumo. 
Política de medicamentos - legislação para o setor farmacêutico. Sistema de compra. Sistema de dispensação de medicamentos e materiais de consumo. Código de Ética Profissional. Demais conhecimentos 
compatíveis com as atribuições do emprego. Conhecimentos em Saúde Pública: Constituição Federal 1988 - Art. 196 a 200. Lei nº 8.080/90. Lei nº 8.142/90. Portaria nº 373, 27/02/2002 - NOAS 01/2002. Manual 
Técnico Regulação, Avaliação e Auditoria do SUS - Ministério da Saúde 2006, Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas, Departamento Nacional de Auditoria do SUS.

PARA O CARGO DE FISIOTERAPEUTA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Código de Ética Profissional. Política de Saúde: Diretrizes, princípios e bases da implantação do SUS. Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Promoção da Saúde. Anatomia e fisiologia musculoesquelética, 

respiratória e cardiovascular. Fisioterapia em emergência: abordagem inicial do paciente grave; oxigenoterapia; emergências pulmonares; emergências sistêmicas; insuficiência cardíaca; parada cardiorrespiratória; 
AVC; traumatismo. Ventilação mecânica invasiva e não invasiva. Eletroterapia. Hidroterapia. Termoterapia e Fototerapia Fisioterapia cardiorrespiratória. Órteses e Próteses. Mobilização precoce. Terapêuticas 
médicas voltadas para funções de recuperação de luxações, pós fraturas, prevenção de incapacidades e atendimento a pacientes especiais. Conhecimento do desenvolvimento neuropsicomotor normal de 
zero a cinco anos de idade. Fisioterapia na Saúde da Criança. Conceitos da principais doenças. Conhecimento específico do tratamento fisioterápico aplicado às principais doenças. Adaptações para pacientes 
especiais em casa. Recursos Terapêuticos Manuais. Métodos de Avaliação Clínica e Funcional. Fisiologia do Exercício. Fisiologia do Exercício. Fisioterapia na Saúde do Idoso Fisioterapia Traumato-Ortopédica. 
Farmacologia Básica para Fisioterapia. Ergonomia em Fisioterapia Preventiva. Fisioterapia Cardiovascular. Fisioterapia Preventiva e Comunitária.

PARA O CARGO DE FONOAUDIÓLOGO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Desenvolvimento e aquisição de linguagem. Anatomia e fisiologia dos órgãos da fala, voz, audição e linguagem. Sistemas e processos de comunicação: órgãos responsáveis. Patologias fonoaudiológicas: 

conceito, etiologia, tratamento. Psicomotricidade: teoria, técnicas em terapias psicomotoras. Aspectos neurológicos ligados à linguagem: estruturas, processos neurológicos envolvidos na fala, voz, audição e 
linguagem. Terapia fonoaudiológica: níveis de prevenção, intervenção precoce, reeducação psicomotora, reeducação da deglutição atípica. Reabilitação fonoaudiológica: (afasias, displasias, disfemias, afonia e 
disfonia, disartria, dislalias, disortografias, dislexias, disgrafias, discalculias, atrasos de linguagem por transtornos). Trabalho em equipe multi e inter disciplinar. Planejamento e programas preventivos, fonoaudiologia 
hospitalar. Avaliação audiológica: laudos, diagnósticos e prognósticos. Principais testes complementares. Diagnóstico diferencial precoce entre surdez na infância e outros transtornos de desenvolvimento. 
Manifestações da disfunção do processamento auditivo: comportamentais e clínicas. Audiologia Educacional. Código de ética profissional do fonoaudiólogo.

PARA O CARGO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Fundamentos da Terapia Ocupacional. Atividades e Recursos Terapêuticos. Comunicação e Expressão. Planejamento e Gestão de Serviços de Terapia Ocupacional. Desenvolvimento Humano e Atividade. 

Desenvolvimento Infantil. Atraso e disfunções no desenvolvimento infantil. Terapia Ocupacional no contexto hospitalar. Saúde Mental na infância. Adoecimento crônico na infância e adolescência. Relação terapeuta 
ocupacional-paciente. Humanização. Atividade lúdica e humanização. Brincar e desenvolvimento. Brincar como recurso terapêutico. Brincar e a criança portadora de necessidades especiais. Hospitalização 
na infância. Preparação de cirurgia pelo brincar. Aspectos sociais e históricos da infância. O brincar como mediador da relação criança-família-equipe de saúde. Conhecimentos na área de saúde mental, 
geriatria, reabilitação física, reabilitação psicossocial, neurologia, saúde coletiva. Terapia ocupacional em geriatria e gerontologia: avaliação; interdisciplinaridade na abordagem do idoso. Terapia ocupacional 
em reabilitação física: noções fundamentais de acidente vascular cerebral; traumatismo cranoencefálico; lesões medulares; queimaduras; doenças reumáticas; doenças degenerativas. Terapia ocupacional em 
traumato-ortopedia: utilização de órteses e adaptações. Terapia ocupacional em psiquiatria; saúde mental e reforma psiquiátrica. Conhecimento em Saúde Pública: Constituição Federal 1988 - Art. 196 a 200; Lei 
nº 8.080/90; Lei nº 8.142/90 Portaria 373, 27/02/2002 - NOAS 01/2002; Manual Técnico Regulação, Avaliação e Auditoria do SUS - Ministério da Saúde 2006, Departamento de Regulação, Avaliação e Controle 
de Sistemas, Departamento Nacional de Auditoria do SUS.

____________________________________________

ANEXO III
DECLARAÇÃO PARA CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA E/OU 

SOLICITANTE DE CONDIÇÃO ESPECIAL
Concurso Público nº 05/2018 – Prefeitura do Município de Carapicuíba

Dados do candidato:

NOME:
INSCRIÇÃO: RG:
CARGO:
TELEFONE: CELULAR:

CANDIDATO(A) POSSUI DEFICIÊNCIA?              ¨SIM                         ¨NÃO

Se sim, especifique a deficiência: _________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Nº do CID: ____________

Nome do médico que assina do Laudo: ____________________________________________________________________

Nº do CRM: ___________

NECESSITA DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA?      ¨SIM                       ¨NÃO

¨ SABATISTA (GUARDA O SÁBADO)
¨ SALA DE FÁCIL ACESSO (ANDAR TÉRREO COM RAMPA)
¨ MESA PARA CADEIRANTE
¨ SANITÁRIO ADAPTADO PARA CADEIRANTE
¨ LEDOR
¨ TRANSCRITOR
¨ PROVA EM BRAILE
¨ PROVA COM FONTE AMPLIADA (FONTE TAMANHO 24)
¨ INTERPRETE DE LIBRAS
¨ OUTRA. QUAL?_____________________________________________________________________________________
                               
                               _____________________________________________________________________________________
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ATENÇÃO: Esta declaração e o respectivo Laudo Médico deverão ser encaminhados via Sedex ou carta com aviso de recebimento para a empresa RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., 

localizada na Rua Itaipu, nº 439 – Bairro Mirandópolis, São Paulo/SP, até o último dia do período de inscrição, na via original ou cópia reprográfica autenticada, conforme disposto no Capítulo 4 do Edital.

 
Carapicuíba, ______ de ____________________ de 2018.

Assinatura do(a) candidato(a)

ANEXO IV - FORMULÁRIO DE RECURSO
Concurso Público nº 05/2018 – Prefeitura do Município de Carapicuíba

À Comissão Especial do Concurso Público 
Dados do candidato:

NOME:
INSCRIÇÃO: RG:
CARGO:
TELEFONE: CELULAR:

 ,Assinale o tipo de recurso:

X RECURSO
CONTRA O EDITAL DE ABERTURA
CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO
CONTRA O INDEFERIMENTO DA CONCORRÊNCIA NAS VAGAS RES. ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
CONTRA O INDEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL 
CONTRA GABARITO PROVISÓRIO DA PROVA OBJETIVA
CONTRA NOTA DA PROVA OBJETIVA
CONTRA RESULTADO DA PROVA PRÁTICA
CONTRA A CLASSIFICAÇÃO

 Justificativa do candidato – Razões do Recurso:
 
 
 
 
 
 
 
 Preencher em letra de forma legível ou à máquina.
 
Carapicuíba, ______ de ____________________ de 2018.

Assinatura do candidato Assinatura do Responsável p/ recebimento

PROTOCOLO DE ENTREGA DE RECURSO - Concurso Público nº 05/2018 – Prefeitura do Município de Carapicuíba

NOME:
INSCRIÇÃO: RG:
CARGO:

Assinale o tipo de recurso:

X RECURSO
CONTRA O EDITAL DE ABERTURA
CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO
CONTRA O INDEFERIMENTO DA CONCORRÊNCIA NAS VAGAS RES. ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
CONTRA O INDEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL 
CONTRA GABARITO PROVISÓRIO DA PROVA OBJETIVA
CONTRA NOTA DA PROVA OBJETIVA
CONTRA RESULTADO DA PROVA PRÁTICA
CONTRA A CLASSIFICAÇÃO 

Carapicuíba, ______ de ____________________ de 2018.

Assinatura do candidato Assinatura do Responsável p/ recebimento



        carapicuiba.sp.gov.br  13 de abril de 201832 prefeituradecarapicuibasp

A Prefeitura de Carapi-
cuíba, através da Secre-
taria de Esportes, segue 
trabalhando para que jo-
vens tenham atividades 
esportivas e culturais em 
nossa cidade. Por isso, já 
estão abertas vagas para 
diversas modalidades. 

Futsal, voleibol, jazz, 
alongamento, zumba, 
handebol, basquete, fu-
tebol, ritmos e iniciação 
esportiva. 

Os interessados podem 
ir até a sede da Secretaria 
de Esportes, localizada na 
avenida Antonio Faustino 
dos Santos, 98 – Cohab 
5, e efetuar a inscrição. 

As vagas são limitadas e 
os documentos necessários 
são: originais e cópias do 
RG, comprovante de ende-
reço (atualizado), foto 3x4 
e atestado médico. 

A determinação da 
Prefeitura é investir no 

ESCOLINHAS DE ESPORTES 
ABREM VAGAS PARA 
DIVERSAS MODALIDADES

potencial esportivo de 
munícipes através das 

escolinhas. As atividades 
envolvem quase 4 mil 

pessoas, incluindo crian-
ças, jovens e adultos.




