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EDITAL COMPLETO 
 

CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2018 
 

A Prefeitura Municipal de Ariranha, Estado de São Paulo, torna público que realizará, na forma prevista no artigo 
37 da Constituição Federal, a abertura de inscrições para CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS, de caráter 
classificatório e eliminatório, para preenchimento das vagas abaixo especificadas, das que vagarem e das que 
forem criadas dentro do prazo de validade previsto no presente Edital, providos pelo Regime Estatutário. O 
Concurso Público será regido pelas instruções especiais constantes do presente instrumento elaborado de 
conformidade com os ditames da Legislação Federal. 
 
1.  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1 -  A organização, aplicação e correção do Concurso Público serão de responsabilidade da S. R. Digitalizações e 
Serviços Eireli-Me.  

1.1.1 - As provas serão aplicadas na cidade de Ariranha - SP. 

1.1.2 - É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este Concurso Público divulgadas no site concursos.srdigitalizacoes.com.br e na 
Prefeitura, onde serão afixados nos quadros de avisos. 

1.1.3 - Em razão da indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na cidade de realização das provas, estas, 
a critério da S. R. Digitalizações e Serviços Eireli-Me., poderão ser realizadas em outras cidades próximas.  

1.1.4 - Os cargos, as vagas (total de vagas ofertadas, vagas de Ampla Concorrência (AC) e vagas reservadas para 
Pessoas com Deficiência (PcD)), a carga horária, o vencimento mensal, valor da taxa de inscrição, requisitos 
mínimos de escolaridade, se terá prova prática e atribuições sumárias são os estabelecidos na tabela abaixo: 

Nomenclatura 
Vagas Carga 

Horária 
Venc. 
(R$) 

Taxa Inscr. 
R$ 

Requisitos Mínimos de Escolaridade 
Prova 

Prática Total AC PcD 
 

Coletor de Lixo 01 01 - 44 954,00 30,00 Ensino Fundamental Incompleto  Sim 

Atribuições Sumárias: Percorrer os logradouros, seguindo roteiros preestabelecidos, recolhendo lixo, 
despejando-o em veículos especiais, contribuindo para a limpeza das mesmas; Recolher entulhos de construções 
colocados nas calçadas, transportando para os depósitos apropriados, para garantir a ordem e a limpeza das 
mesmas; Zelar pela limpeza das áreas de lazer, parques e jardins, recolhendo o lixo amontoado ou 
acondicionando-o em latões, para manter os referidos locais em condições de higiene. Outras atribuições afins e 
correlatas ao exercício do emprego que lhe forem solicitadas e em especial aquelas inerentes a todo e qualquer 
tipo de limpeza pública. 

Costureira 01 01 - 44 954,00 30,00 
Ensino Fundamental Incompleto 

Curso de qualificação profissional em 
corte e costura 

Sim 

Atribuições Sumárias: Projetar e modela confecções de roupas sob encomenda; confeccionar peças-piloto; 
prepara peças e costura roupas em tecidos, couros e peles; Preparar produtos para armazenagem e expedição, 
incluindo atividades de passadeira, embalagem e controle de estoques; Realizar manutenção produtiva; Atuar em 
todas as etapas da confecção de roupas sob medida, desde o desenho do modelo até sua expedição. Executar, a 
mão ou a máquina, um ou vários trabalhos de costura na produção de peças de vestuário, utilizando   máquinas   
e   outros   instrumentos   apropriados, para confeccionar ternos, terninhos, calças, camisas e outras peças de 
roupas similares. E o que for solicitado nesta área por todos os departamentos da gestão pública. Alinhavar e 
coser as entretelas das diferentes peças, utilizando instrumentos comuns de costura e máquinas de costura, para 
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armar essas peças. Coser as diferentes partes da peça, utilizando máquinas e outros instrumentos apropriados, 
para confeccionar os diversos tipos de vestiário. Colocar ombreiras, colarinhos e forros, costurando-os a mão ou a 
máquina, para dar a roupa a forma e enchimentos desejados, deverá sempre que necessário dar aulas de corte e 
costura nos projetos sociais e de geração de renda.  Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de 
complexidade associadas ao ambiente organizacional. 

Coveiro 01 01 - 44 993,20 30,00 

Ensino Fundamental Incompleto  
Fazer prova de experiência anterior - 
mínima de 6 meses como pedreiro 

ou servente de pedreiro 

Sim 

Atribuições Sumárias: Controlar segundo normas estabelecidas, o cumprimento das exigências para 
sepultamento, exumação e localização de sepulturas; abrir covas e moldar lajes para tampá-las; sepultar e 
exumar cadáveres; auxiliar no transporte de caixões; limpar e capinar o cemitério, mantendo-o limpo; abrir e 
fechar os portões e controlar o horário de visita; transportar materiais e equipamentos de trabalho; preparar e 
adubar a terra, ajudar no plantio de árvores e espécies ornamentais e aguá-las; participar dos trabalhos de 
caiação de muros, paredes, etc; executar outras tarefas afins e quando necessário atuar como pedreiro na 
execução de suas tarefas no que se refere as atribuições do cargo deste anexo. 

Eletricista 01 01 - 44 1.047,70 35,00 

Ensino Fundamental Completo curso 
de qualificação profissional em 

eletricidade residencial e industrial 
em qualquer nível 

Sim 

Atribuições Sumárias: Fazer a instalação, reparo ou substituições de lâmpadas, tomadas, fios, painéis e 
interruptores; Reparar a rede elétrica interna, conservando ou substituindo peças ou conjuntos; Fazer regulagens 
necessárias, utilizando voltímetro, amperímetro, extratores, adaptadores, solda e outros recursos; Efetuar 
ligações provisórias de luz e força em equipamentos portáteis e máquinas diversas; Substituir ou reparar 
refletores e antenas; Instalar fios e demais componentes, testando-os para permitir a utilização dos mesmos em 
trabalhos de natureza eventual ou temporária; Executar pequenos trabalhos em rede telefônica; Manter as 
máquinas, as ferramentas e o local de trabalho em bom  Estado de conservação e limpeza; Participar de reuniões 
e grupos de trabalho; Responsabilizar-se pelo controle e utilização de máquinas, equipamentos, utensílios e 
outros materiais colocados a sua disposição; Proceder a instalação e manutenção de semáforos. Outras 
atribuições afins e correlatas ao exercício do EMPREGO que lhe forem solicitadas. 

Encanador 01 01 - 44 1.047,70 30,00 Ensino Fundamental Incompleto  Sim 

Atribuições Sumárias: Montar, instalar e conservar sistemas de tubulações de material metálico ou não metálico, 
roscando, soldando ou furando, utilizando-se de instrumentos apropriados, para possibilitar a condução de ar, 
água, vapor e outros fluídos, bem como a implantação de redes de água e esgoto; Estudar o trabalho a ser 
executado analisando desenhos, esquemas, especificações e outras informações, para programar o roteiro de 
operações; Marcar os pontos de colocação das tubulações, uniões e furos nas paredes, muros e escavações do 
solo, utilizando-se de instrumentos de traçagem ou marcação para orientar a instalação do sistema projetado; 
Executar a instalação de rede primária e secundária de água e esgoto em obras públicas de construção civil, 
abrindo valetas no solo ou rasgos em paredes, para introduzir tubos ou partes anexas, de acordo com as 
determinações dos croquis, esquemas ou projetos; Executar os serviços de consertos e manutenção de 
equipamentos hidráulicos, efetuando a substituição ou reparações de peças, para mantê-los em bom 
funcionamento; Testar as redes hidro sanitárias instaladas ou os equipamentos reparados, utilizando ferramentas 
específicas, para garantir sua funcionalidade; Elaborar o orçamento de material hidráulico, baseando-se nos 
projetos e obras, para aquisição do que é necessário; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo 
superior imediato. 
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Mecânico 01 01 - 44 1.688,90 30,00 

Ensino Fundamental Incompleto  
Curso de qualificação de mecânica de 

automóveis e/ou veículos e 
máquinas leves ou pesadas em 
qualquer nível ou experiência 

comprovada de 5 anos. 

Sim 

Atribuições Sumárias: Examinar os veículos e máquinas rodoviárias, inspecionando-os diretamente, ou por meio 
de aparelhos ou banco de provas, para determinar os defeitos e anormalidades de funcionamento; Efetuar a 
desmontagem, procedendo a ajustes ou substituição de peças do motor, dos sistemas de freios, de ignição, de 
direção de alimentação de combustíveis, de transmissão e de suspensão, utilizando ferramentas e instrumentos 
apropriados, para recondicionar o veículo e assegurar o seu funcionamento; Recondicionar o equipamento 
elétrico do veículo ou máquina rodoviária, o alinhamento da direção e a regulagem dos faróis, enviando a oficinas 
especializadas as partes mais danificadas, para complementar a manutenção do veículo; Orientar e acompanhar a 
limpeza e lubrificação de peças e equipamentos, providenciando os acessórios necessários para a execução dos 
serviços; Efetuar a montagem dos demais componentes dos veículos e máquinas rodoviárias, guiando-se pelos 
desenhos ou especificações pertinentes, para possibilitar sua utilização; Testar os veículos e máquinas uma vez 
montados, para comprovar o resultado dos serviços realizados; Executar outras atividades compatíveis com as 
especificadas, conforme as necessidades do Município. 

Motorista 01 01 - 44 1.008,90 30,00 

Ensino Fundamental Incompleto + 
CNH Cat. “D” ou Superior + Curso de 
Capacitação em Transporte Coletivo 

de Passageiros  

Sim 

Atribuições Sumárias: Inspecionar o veículo antes da saída, verificando o estado dos pneus, os níveis de 
combustível, água e óleo do cárter, testando freios e a parte elétrica, para certificar-se de suas condições de 
funcionamento; Dirigir o veículo, obedecendo ao Código Nacional de Trânsito, seguindo mapas, itinerários ou 
programas estabelecidos, para conduzir usuários e materiais aos locais solicitados ou determinados; Zelar pela 
manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando pequenos reparos, para assegurar o seu perfeito 
estado; Manter a limpeza do veículo, deixando-o em condições adequadas de uso; Efetuar anotações de viagens 
realizadas, pessoas transportadas, quilometragem rodada, itinerários e outras ocorrências, seguindo normas 
estabelecidas; Recolher o veículo após o serviço, deixando-o estacionado e fechado corretamente, para 
possibilitar sua manutenção e abastecimento; Executar outras atividades compatíveis com as especificadas, 
conforme as necessidades do Município. 

Operador de 
Máquinas 

01 01 - 44 1.057,30 30,00 
Ensino Fundamental Incompleto + 

CNH Cat. “D” ou Superior  
Sim 

Atribuições Sumárias: Zelar pela conservação e limpeza das máquinas, acessórios e ferramentas, que utiliza na 
execução de suas tarefas; Operar máquinas montadas sobre rodas ou sobre esteiras e providas de pá mecânica 
ou caçamba, para escavar e mover terra, pedras, areia, cascalho e materiais análogos; Operar máquinas de abrir 
canais e drenagem, abastecimento de água, petróleo, gás e outros; Operar equipamentos de dragagem para 
aprofundar e alargar leito de rio ou canal, ou extrair areia e cascalho; Operar máquinas providas de martelo 
acionado mecanicamente ou de queda livre, para cravar estacas de madeira, de concreto ou de aço, em terreno 
seco ou submerso; Operar máquinas providas de lâminas para nivelar solos, na construção de edifícios, pistas, 
estradas e outras obras; Operar máquinas providas de rolos compressores, para compactar e aplainar os 
materiais utilizados na construção de estradas; Operar máquinas para estender camadas de asfalto ou de 
betume, acionando os dispositivos, para posicioná-la segundo as necessidades do trabalho; Movimentar a 
máquina, acionando o motor e manipulando os dispositivos, para posicioná-la, segundo as necessidades de 
trabalho; Executar as tarefas relativas a verter, em caminhões e veículos de carga pesada, os materiais escavados, 
para o transporte dos mesmos; Efetuar serviços de manutenção de máquina, abastecendo-a, lubrificando-a e 
executando pequenos reparos, para assegurar seu bom funcionamento; Outras atribuições afins e correlatas ao 
exercício do emprego que lhe forem solicitadas. 

mailto:secretaria@ariranha.sp.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ. 45.117.116/0001-43 
 

 

       Rua: Dr. Oliveira Neves, 476 - Telefone: 17 3576-9200 – Fax: 17 3576-9204 -  CEP: 15.960-000 
e-mail: secretaria@ariranha.sp.gov.br 

 

 

Pedreiro 01 01 - 44 1.146,90 30,00 Ensino Fundamental Incompleto  Sim 

Atribuições Sumárias: Verificar as características da obra, examinando plantas e outras especificações da 
construção, para selecionar o material e estabelecer as operações a executar; Ajustar a pedra ou tijolo a ser 
utilizado, adaptando a forma e a medida ao lugar em que será colocado, utilizando martelo e talhadeira, para 
possibilitar o assentamento do material em questão; Misturar areia, cimento e água, dosando esses materiais nas 
quantidades convenientes, para obter a argamassa a ser empregada no assentamento de pedras e tijolos; 
Assentar tijolos, ladrilhos, pisos ou pedras, superpondo-os em fileiras ou seguindo os desenhos, para levantar 
paredes, vigas, pilares degraus de escadas e outras partes da construção; Construir base de concreto e/ou outro 
material, baseando-se nas especificações, para possibilitar a instalação de máquinas, postes da rede elétrica e 
para outros fins; Executar serviços de acabamento em geral, tais como colocação de telhas, revestimento de 
pavimentos ou paredes com ladrilhos e azulejos, instalação de rodapés, verificando o material e as ferramentas 
necessárias para a execução dos trabalhos; Executar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e 
estruturas semelhantes, reparando paredes e pisos, aparelhos sanitários e outras peças, chumbando as bases 
danificadas, para reconstituir essas estruturas; Rebocar as estruturas construídas, empregando argamassa de cal, 
cimento e areia e atentando para o prumo e nivelamento das mesmas para torná-las aptas a outros tipos de 
revestimentos; Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do emprego que lhe forem solicitadas. 

Tratorista 01 01 - 44 954,00 30,00 
Ensino Fundamental Incompleto + 

CNH Cat. “C” ou Superior 
Sim 

Atribuições Sumárias: Executar tarefas de operação de tratores e reboques, montados sobre rodas, para 
carregamento e descarregamento de materiais. Executar roçagem de terrenos e limpeza de vias públicas, praças 
e jardins. Conduzir tratores providos ou não de implementos diversos, como lâmina e máquinas varredoras ou 
pavimentadoras, dirigindo-as e operando o mecanismo da tração ou impulsão, para movimentar cargas e 
executar operações de limpeza ou similares. Zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das 
operações, colocando em prática as medidas de segurança recomendadas, para operação e estacionamento da 
máquina. Efetuar a limpeza e lubrificação das máquinas e seus implementos, para assegurar seu bom 
funcionamento. Efetuar o abastecimento dos equipamentos com óleo diesel, observando o nível do óleo 
lubrificante e lubrificando as partes necessárias, utilizando graxa, para mantê-las em condições de uso. Registrar 
as operações realizadas, anotando em um diário ou em impressos, os tipos e os períodos de trabalho, para 
permitir o controle dos resultados. Executar outras tarefas correlatas. 

 
 

1.1.5 - O Conteúdo Programático está disponível no Anexo I deste Edital. 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 - A inscrição implica na aceitação, por parte do candidato, de todos os princípios, normas e condições do 
Concurso Público estabelecidos no presente Edital e na Legislação Municipal e Federal pertinente. 

2.1.1 - O candidato será responsável pelas informações prestadas na ficha de inscrição, bem como por qualquer 
erro e omissão, e deverá estar ciente de que disporá dos requisitos necessários para posse, especificados 
neste Edital. 

2.1.2 - Para se inscrever, o candidato deverá atender às condições para provimento dos cargos e entregar em data 
a ser fixada em publicação oficial, quando da posse, a comprovação de: 

I.  ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do art. 12 da Constituição Federal; 

II.  ter até a data da posse, idade mínima de 18 anos; 

III.  estar quite com as obrigações eleitorais; 

IV.  estar quite com as obrigações militares (quando do sexo masculino); 
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V.  gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada por 
avaliação médica oficial realizada por profissionais designados pela Prefeitura; 

VI.  não registrar antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos; 

VII.  não ter sido demitido ou exonerado de serviço público (federal, estadual ou municipal) em 
consequência de processo administrativo (por justa causa ou a bem do serviço público); 

VIII.  não ocupar cargo ou função pública, ressalvados os acumuláveis previstos no art. 37, inciso XVI da 
Constituição Federal; 

IX.  possuir os requisitos mínimos exigidos para o cargo, constantes do presente edital. 

2.2  - As inscrições serão feitas exclusivamente via internet no site concursos.srdigitalizacoes.com.br a partir das 
08h:00min do dia 26 de novembro de 2018 até às 18h:00min do dia 09 de dezembro de 2018, devendo 
para tanto o interessado proceder da seguinte forma: 

2.2.1 - Para inscrever-se pela internet o candidato deverá ler, na íntegra, o respectivo Edital e preencher total e 

corretamente a ficha de inscrição seguindo os procedimentos abaixo: 

a) Acessar o site concursos.srdigitalizacoes.com.br. 

b) Clicar no Concurso desejado; em seguida clique em Inscrições Online (ícone verde do lado direito); 
digite seu CPF e faça seu cadastro. Verifique atentamente se os dados cadastrados estão corretos. 
Selecione a vaga desejada e clique em Continuar.  

 Será gerado automaticamente o seu boleto para pagamento. Imprima o boleto bancário da Caixa 
Econômica Federal – Banco 104, confira se os números da Linha Digitável e os números do Código de 
Barras começam com 104 e pague EXCLUSIVAMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS OU AGÊNCIAS 
BANCÁRIAS. Caso os números no boleto sejam diferentes NÃO pague o boleto e solicite a 2ª via. 

 

 

c) A S.R. Digitalizações e Serviços Eireli-Me não se responsabiliza por erros de dados no preenchimento do 
cadastro, na escolha do cargo sendo a mesmo de inteira e total responsabilidade do candidato. 

d) O pagamento do boleto deverá ser feito até a data do vencimento, respeitando-se para tanto o horário 
da rede bancária, considerando-se para tal o horário de Brasília, sob pena de não ser processada e 
recebida. Não serão aceitos pagamentos em caixas eletrônicos, postos bancários, transferências e por 
agendamento. 

e) Aqueles que declararem na “inscrição on-line” ser Portador de Necessidades Especiais deverão 
encaminhar via SEDEX o respectivo LAUDO MÉDICO constando o CID, bem como o pedido de condição 
especial para a prova, caso necessite, até o último dia de inscrição na via original ou cópia autenticada, 
para S. R. Digitalizações e Serviços Eireli-Me, sita a Rua Jesuíno Pereira dos Santos, 204 – Jardim Santo 
Antônio - CEP 14680-000 – Jardinópolis – SP. O Laudo Médico só será considerado válido se emitido nos 
últimos 12 (doze) meses. 

2.2.2 -  No valor da inscrição já está inclusa a despesa bancária.  

2.2.3 - Na data seguinte ao pagamento, conferir no site se os dados da inscrição efetuada pela internet foram 
recebidos e a importância do valor da inscrição paga. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em 
contato com a S.R. Digitalizações, pelo telefone (16) 3763-2507, para verificar o ocorrido.  
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2.2.4 - Após a homologação das inscrições para imprimir o cartão de convocação basta digitar o seu CPF e Senha 
na Área do Candidato, em Situação do Pagamento, clicar em Mais informações e clique em IMPRIMIR 
CARTÃO DE CONVOCAÇÃO.  

2.2.5 - A S.R. Digitalizações não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não recebida por 
motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores que 
impossibilitem a transferência de dados. O descumprimento das instruções para inscrição via internet 
implicará na não efetivação da mesma.  

2.2.6 - Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais, efetuada fora do prazo ou em 
duplicidade, nem isenção total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o 
motivo alegado exceto em caso de cancelamento do certame pela própria administração.    

2.2.7 - Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos de cancelamento da mesma, mudança de cargo escolhido, 
nem mesmo transferência para terceiros, seja qual for o motivo alegado.  

2.2.8 - Os candidatos poderão inscrever-se para apenas um cargo. Se, eventualmente o candidato se inscrever 
para mais de um cargo, caso haja compatibilidade de datas e horários de provas, valerá a inscrição do 
cargo para qual assinou a respectiva lista de presença, sendo vedada a mudança após a assinatura. 

3. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  

3.1 - Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de inscrição para os cargos em Concurso Público, cujas 
atribuições sejam compatíveis com sua deficiência, conforme artigo 37 da Constituição Federal e Lei Nº 
7.853/89. 

3.2 - Em obediência ao disposto no art. 37, § 1º e 2º do Decreto 3.298 de 20/12/99 que regulamenta a Lei 
7.853/89, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes para cada cargo, 
individualmente, das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do presente 
Concurso Público.  

3.2.1 - Se, na aplicação do percentual, resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), estará 
formada 01(uma) vaga para a pessoa com deficiência. Se inferior a 0,5 (cinco décimos), a formação da 
vaga ficará condicionada à elevação da fração para o mínimo de 0,5 (cinco décimos), caso haja aumento 
do número de vagas para os cargos.  

3.3 - Considera-se Pessoa com Deficiência (PcD) aquela que se enquadra nas categorias discriminadas no 
Decreto nº 3.298/99, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações, assim definidas:   

a) Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, 
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com 
deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho das funções; 

b) Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de 41 (quarenta e um) decibéis (Db) ou mais, 
aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz; 

c) Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que, 0,05 no melhor olho, com 
a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, 
com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos 
os olhos for igual ou menor que 60°; ou a ocorrência simultânea de quaisquer condições anteriores; 

d) Deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais 
como: comunicação; cuidado pessoal; habilidades sociais; utilização dos recursos da comunidade; 
saúde e segurança; habilidades acadêmicas; lazer; e trabalho; 
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e) Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências. 

3.4 - As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal nº 
3.298/99, particularmente, em seu art. 40, participarão do Concurso Público em igualdade de condições 
com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de 
aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas, e a nota mínima exigida para todos os demais 
candidatos.   

3.5 - O candidato deverá incluir no requerimento de vaga especial o detalhamento dos recursos necessários 
para realização da prova (exemplos: prova ampliada, sala de fácil acesso com rampa ou no térreo, mesa 
especial para cadeirante etc.). 

3.6 - Para ter direito a reserva de vagas o candidato deficiente deverá encaminhar via SEDEX o Laudo Médico 
emitido nos últimos 12 (doze) meses, para a S.R. Digitalizações, situada na Rua Jesuíno Pereira dos 
Santos, 204 - Jardim Santo Antônio - CEP 14680-000 - Jardinópolis-SP, postando até o último dia de 
inscrição:  

a) Requerimento solicitando vaga especial, contendo a identificação do candidato e indicação do 
município/certame para o qual se inscreveu;  

b) Laudo Médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da 
deficiência, inclusive para assegurar a previsão de adaptação à prova;  

c) Solicitação de prova especial, se necessário. (A não solicitação de prova especial eximirá a empresa de 
qualquer providência).   

3.6.1 - Para efeito dos prazos estipulados no item 3.6, será considerada a data de postagem fixada pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. 

3.7 - Serão indeferidas as inscrições na condição especial de pessoa com deficiência dos candidatos que não 
encaminharem dentro do prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo laudo médico. O 
candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital, não 
poderá impetrar recurso em favor de sua situação.  

3.8 - Aos deficientes visuais (cegos) serão oferecidas provas no sistema Braile e suas respostas deverão ser 
transcritas também em Braile ou será oferecido Fiscal Ledor e suas respostas serão transcritas fielmente 
no cartão de respostas pelo mesmo e gravadas em áudio e vídeo. Os referidos candidatos deverão levar 
para esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção, podendo ainda, utilizar-se de soroban. Aos 
deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho e letra correspondente a 
corpo 24.  

3.9 - A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, contendo a primeira, a 
pontuação de todos os candidatos, inclusive a das pessoas com deficiência, e a segunda, somente a 
pontuação destes últimos.  

3.10 - Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, estas serão 
preenchidas pelos demais candidatos aprovados, com estrita observância da ordem classificatória.    

3.11 - Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital não serão 
considerados como pessoas com deficiência e não terão prova especial preparada, sejam quais forem os 
motivos alegados.  

3.12 - Ao ser convocado para investidura nos cargos públicos, o candidato deverá se submeter a exame médico 
oficial ou credenciado pela Prefeitura, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato 
como deficiente ou não, e o grau de deficiência capacitante para o exercício do cargo. Será eliminado da 
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lista de pessoa com deficiência o candidato cuja deficiência assinalada na Ficha de Inscrição não se 
constate, devendo o mesmo constar apenas na lista de classificação geral.  

3.13 - Após o ingresso do candidato com deficiência, este não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
readaptação do cargo e de aposentadoria por invalidez.  

4.   DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS  

4.1 - O Concurso Público será exclusivamente de provas e será realizado em duas fases: 
 

1ª FASE – Provas Objetivas (escrita) – Eliminatória e Classificatória; 
2ª FASE – Teste de Aptidão Física (TAF) – Eliminatória e Classificatória, e  
                  Prova Prática – Eliminatória e Classificatória. 

4.2 - A duração da prova objetiva será de 2h00 (duas horas), já incluído o tempo para o preenchimento da 
folha de respostas. 

4.3 - O candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência mínima de 1 (uma) hora, munido 
de caneta TRANSPARENTE azul ou preta e UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL:   

- Cédula de Identidade - RG;  

- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe;  

- Carteira de Trabalho e Previdência Social;  

- Certificado Militar;  

- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto); 

- Passaporte.  

4.4 - As provas objetivas (escritas) desenvolver-se-ão em forma de testes, por meio de questões de múltipla 
escolha, na forma estabelecida no presente Edital.  

4.5  - A prova prática objetiva avaliar o grau de conhecimento e as habilidades do candidato de forma teórica e 
por meio de demonstração prática das atividades inerentes ao cargo ou função, respeitando-se o 
conteúdo programático descrito no presente Edital.  

4.6 - O Teste de Aptidão Física objetiva selecionar os candidatos cuja aptidão física seja compatível com o 
exercício do cargo e será realizado de acordo com o disposto no presente Edital. 

4.7 - Durante as provas não será permitido, sob pena de exclusão do Concurso Público: qualquer espécie de 
consultas bibliográficas, comunicação com outros candidatos, ou utilização de livros, manuais ou 
anotações, máquina calculadora, relógios de qualquer tipo, agendas eletrônicas, telefones celulares, 
smartphones, mp3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou 
transmissor de mensagens, bem como o uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros 
acessórios similares.   

4.8 - Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer 
pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Volante, 
designado pela Coordenação do Concurso Público.  

4.9 -  O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 45 (quarenta e cinco) minutos do 
horário previsto para o início das mesmas e constante do presente Edital, devendo entregar ao Fiscal da 
Sala a respectiva folha de respostas. Não serão computadas questões não respondidas, que contenham 
rasuras, que tenham sido respondidas a lápis, ou que contenham mais de uma alternativa assinalada.  
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4.10 - Ao final das provas, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, a fim de assinar juntamente 
com o fiscal, a ata testemunhando que o malote contendo o envelope com as folhas de respostas foi 
devidamente lacrado, sendo liberados quando todos as tiverem concluído.  

5.   DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS E NÚMERO DE QUESTÕES  

5.1  -  PROVA OBJETIVA 

Cargos Provas Objetiva Nº de Questões 

Coletor de Lixo 
Costureira 
Coveiro 
Eletricista 
Encanador 
Mecânico 
Motorista 
Operador de Máquinas 
Pedreiro 
Tratorista 

Língua Portuguesa 
Matemática 

15 
15 

 

5.2  -  PROVA PRÁTICA / TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) 
 

Cargo Conhecimentos do Cargo 

Coletor de Lixo 
 
Obrigatório a apresentação de 
Atestado Médico ATUALIZADO 
 
Modelo disponível no ANEXO III 
deste Edital 

Teste de Aptidão Física - TAF 
A metodologia para a preparação e execução da Corrida Sinuosa obedecerá 
aos seguintes aspectos: 
A Corrida Sinuosa consiste em percorrer um trajeto sinuoso demarcado por 
cinco cones distantes 1,50 metros entre si, estando o primeiro a 3,00 (três) 
metros da linha de partida. 
O candidato deverá sair detrás da linha de partida e fazer o trajeto correndo, 
nos sentidos de ida e volta, ultrapassando os obstáculos sinuosamente, 
cruzando a linha de chegada ainda correndo. 
Medir-se-á o tempo gasto para realizar o percurso em segundos e de acordo 
com faixa-etária estabelecida nas Tabelas I e II. 
Não será permitido ao candidato: 

I .   receber qualquer tipo de ajuda física; 
II .  qualquer material ou equipamento que o beneficie na prova; 
III . realizar os testes em jejum; 
IV . comparecer inadequadamente trajado para o teste; 
V .  praticar qualquer ato de deslealdade com candidato concorrente. 

A pontuação do Teste da Corrida Sinuosa para o sexo masculino e feminino 
será atribuída conforme as Tabelas I e II disponíveis no Anexo II deste Edital. 

Costureira 

Consistirá na execução de molde, corte, confecção e arremate de peça de 
vestuário a ser informada no momento da execução da prova. Para tal o 
candidato deverá saber manusear máquina de costura industrial, galoneira e 
overloque (troca de agulhas, colocação de linhas, utilização dos recursos, etc.). 
Serão avaliados o planejamento, a organização, a técnica na utilização de 
materiais e equipamentos e a qualidade de execução do produto final. O 
material e equipamentos necessários serão disponibilizados ao candidato. O 
tempo máximo para a execução das tarefas será de 40 minutos, incluído 
aquele destinado ao preparo e à organização inicial e final dos materiais e 
equipamentos.  
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Coveiro 
A partir das orientações concedidas pelo avaliador, constará na execução de 
tarefas, tais quais: abertura e fechamento de covas e/ou túmulos, preparo de 
argamassa e rejunto, bem como outras tarefas correlatas ao cargo. 

Eletricista 
Instalação de um circuito elétrico utilizando fio ou cabo, lâmpada, tomada, 
interruptor e disjuntor. Determinação de potência e corrente em um circuito 
elétrico com o uso de ferramentas e instrumentos de medição adequados. 

Encanador 

Identificação de ferramentas de trabalho e EPI’s - O candidato deverá 
identificar ferramentas de trabalho que estarão expostas, deverá explicar qual 
é a função de cada ferramenta para a execução do trabalho.  
Montagem correta da ligação proposta.  
Execução de montagem/serviço de hidráulica. 

Mecânico 

Identificação de ferramentas de trabalho e EPI’s - O candidato deverá identificar 
ferramentas de trabalho que estarão expostas, deverá explicar qual é a função 
de cada ferramenta para a execução do trabalho. 
Medir tensão da bateria, da sonda lâmbda e resistência dos cabos de velas 
com multímetro. 
 Realizar um serviço proposto.  

Motorista 

Exame de direção veicular será realizado em percurso, a ser determinado no 
momento da prova, na presença de examinador, com duração máxima de até 
10 (dez) minutos, onde será avaliado o comportamento do candidato em 
relação ao procedimento a serem observados no veículo antes de iniciar o 
exame de direção veicular, as regras gerais de trânsito e o desempenho na 
condução do veículo, tais como: rotação do motor, uso do câmbio, freios, 
entre outros, localização do veículo na pista, velocidade desenvolvida, 
obediência à sinalização de trânsito (vertical e horizontal) e semafórica, como 
também outras situações verificadas durante a realização do exame. 

Operador de Máquinas 

A avaliação consistirá em conhecimento do painel e comandos, ligar o 
equipamento, acoplagem de implementos diversos dirigi-lo até o local 
determinado e executar uma tarefa própria do equipamento de forma 
adequada e atendendo as orientações de execução definidas pelo avaliador, 
com base nas atribuições do cargo. 

Pedreiro 

Identificação de ferramentas de trabalho e EPI’s - O candidato deverá 
identificar ferramentas de trabalho que estarão expostas, deverá explicar qual 
é a função de cada ferramenta para a execução do trabalho.  
Construção de muro. 
Reboco da parede. 

Tratorista 

A avaliação consistirá em conhecimento do painel e comandos, ligar o 
equipamento, acoplagem de implementos diversos dirigi-lo até o local 
determinado e executar uma tarefa própria do equipamento de forma 
adequada e atendendo as orientações de execução definidas pelo avaliador, 
com base nas atribuições do cargo. 

 

5.3  -  A classificação final dos candidatos obedecerá a ordem decrescente de notas ou média, de acordo com o 
item 12 deste Edital. 
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6.  DAS MATÉRIAS  

6.1 - As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos são as constantes no Anexo I do 

presente Edital.  

7. DOS TÍTULOS 
  

7.1 - O Concurso Público será de provas. 

8.   DAS NORMAS  

8.1 - DATA - LOCAL - HORÁRIO - A data provável para a realização das provas objetivas será dia 06 de janeiro 
de 2019 (Domingo), em horário e local a ser divulgado posteriormente, juntamente com a homologação 
das inscrições. 

8.1.1 - As provas práticas serão aplicadas apenas aos candidatos aprovados na prova objetiva em data, local e 
horário a serem divulgadas posteriormente. 

8.1.2 - Os candidatos aos cargos de Motorista, Operador de Máquinas e Tratorista deverão portar e apresentar, 
por ocasião da prova prática, sua Carteira de Habilitação original, sem restrições na categoria exigida pelo 
Edital e dentro do prazo de validade. O Candidato deve estar ciente que somente será autorizado a se 
submeter à prova prática se portar a carteira de habilitação original na categoria exigida, com validade na 
data da realização das mesmas, pois em conformidade com o CTB - Código de Trânsito Brasileiro - nenhum 
condutor poderá dirigir na via pública sem portar seu respectivo documento de habilitação na via original e 
da classe correspondente ao veículo dirigido. 

8.1.3 - Os candidatos ao cargo de Coletor de Lixo deverão apresentar, por ocasião da prova prática, Atestado 
Médico conforme modelo disponível no ANEXO III deste Edital. O Candidato deve estar ciente que 
somente será autorizado a se submeter à prova prática se apresentar o Laudo Médico atestando que o 
candidato está apto a se submeter ao TAF (Teste de Aptidão Física). 

8.1.4 - Caso o número de candidatos exceda a oferta de lugares nas escolas localizadas na cidade, a S.R. 
Digitalizações e a Prefeitura poderão alterar horários das provas ou até mesmo dividir a aplicação das 
provas em mais de uma data, cabendo aos candidatos a obrigação de acompanhar as publicações oficiais 
e por meio do site.    

8.2 - Será disponibilizado no site da S.R. Digitalizações através da Área do Candidato”, até a data anterior a 
aplicação das provas, o cartão de convocação. Essa comunicação não tem caráter oficial, e sim, apenas 
informativo.  

8.3 -  COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro 
candidato, nem a utilização de livros, manuais ou anotações, máquina calculadora, relógios de qualquer 
tipo, agenda eletrônica, telefone celular, smartphone, mp3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, 
gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor de mensagens, bem como o uso de óculos escuros, 
bonés, turbantes, chapelarias e outros adereços, protetores auriculares e outros acessórios similares. O 
candidato que for flagrado na sala de provas fazendo uso de qualquer dos pertences acima será excluído 
do Concurso Público.  

8.3.1 -  O candidato que necessitar usar boné, gorro, chapéu, protetor auricular ou óculos de sol deverá ter 
justificativa médica e o(s) objeto(s) será(ão) verificado(s) pela Coordenação. Constatado qualquer 
problema, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público.  

8.3.2 - Recomenda-se aos candidatos não levarem para o local de provas aparelho celular, contudo, se 
levarem, estes deverão ser desligados, preferencialmente com baterias retiradas, e acondicionados em 
invólucro fornecidos pela S.R. Digitalizações, juntamente com demais pertences pessoais, lacrados e 
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colocados embaixo da cadeira onde o candidato irá sentar-se. Pertences que não puderem ser alocados 
nos sacos plásticos deverão ser colocados no chão sob a guarda do candidato.   

8.3.3 - O candidato que for surpreendido dentro ou fora da sala antes do término da prova portando celular 
fora da embalagem lacrada fornecida pela S.R. Digitalizações, mesmo que off-line (desligado) – ou 
dentro dela, porém on-line (ligado) será excluído do Concurso Público, podendo, se quiser, continuar 
fazendo a prova, mas ciente de sua exclusão, inclusive poderá responder criminalmente por tentativa de 
fraude em concursos/processos seletivos. Ao concluir a prova e deixar a sala, o candidato deverá manter 
desligado o celular até a saída do prédio.   

8.3.4 - Todos os pertences serão de inteira responsabilidade do candidato. A organizadora não se 
responsabilizará por perdas ou extravios de objetos e/ou equipamentos eletrônicos ocorridos durante a 
realização da prova, nem por danos neles causados.  

8.3.5 - Reserva-se ao Coordenador do Concurso Público designado pela S.R. Digitalizações e aos Fiscais, o direito 
de tomar medidas saneadoras e restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e 
correta das provas, bem como excluir da sala e eliminar do restante das provas o candidato cujo 
comportamento for considerado inadequado, tais como:  

a) ausentar-se do local de realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal;   

b) não devolver ao fiscal da sala a folha de respostas e/ou qualquer outro material de aplicação da 
prova;   

c) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer material que não o fornecido 
pela empresa S.R. Digitalizações;   

d) estiver portando arma, mesmo que possua o respectivo porte;  

e) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.  

8.3.6 - Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer 
pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do 
Volante, designado pela Coordenação do Concurso Público.  

8.3.7 - Não será permitida a permanência de qualquer acompanhante nas dependências do local de realização 
das provas, exceto no caso de amamentação, podendo ocasionar inclusive a não participação do 
candidato no Concurso Público.   

8.3.8 - Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata deverá levar um 
acompanhante maior de idade, que ficará em local reservado para esse fim e que será responsável pela 
guarda da criança. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da 
candidata.  

8.4 -  O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, no dia da realização da prova, 
deverá solicitar ao Fiscal de Sala que registre em seu relatório de ocorrências.    

8.5 -  A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento 
válido para a correção eletrônica. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que 
legível, questões respondidas a lápis, nem questão não respondida ou que contenha mais de uma 
resposta, mesmo que uma delas esteja correta.  

8.6 -  O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após decorridos 45 (quarenta e cinco) 
minutos do horário estabelecido no Edital para início das mesmas, devendo entregar ao Fiscal de Sala 
respectiva folha de respostas.   
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8.7 -  Ao final das provas, os três últimos candidatos, obrigatoriamente, deverão permanecer na sala, a fim de 
assinar juntamente com o fiscal, a ata testemunhando que o malote contendo o envelope com as folhas 
de respostas foi devidamente lacrado, sendo liberados quando todos as tiverem concluído.  

8.8 - Após o término das provas os candidatos não poderão permanecer nas dependências do prédio.  

8.9 -  Os gabaritos preliminares serão disponibilizados no site, entre as 13h e 18h, subsequente à data da 
aplicação da prova, e permanecerão no site pelo prazo de 2 (dois) dias.  

8.10 -  É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este Concurso Público, no site da S.R. Digitalizações, os quais serão afixados 
também nos quadros de aviso da Prefeitura, devendo, ainda, manter atualizado seu endereço.  

9.  DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE  

9.1 - Em todas as fases na classificação entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de 
preferência os seguintes:  

a) idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal 10.741/2003, entre si e frente aos 
demais, dando-se preferência ao de idade mais elevada.  

b) maior idade.  

9.1.1 - Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate se 
dará por meio de sorteio.  

9.1.2 - O sorteio será realizado ordenando-se as inscrições dos candidatos empatados, de acordo com o seu 
número de inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio da 
extração da Loteria Federal, do sorteio imediatamente anterior ao dia de aplicação da Prova Objetiva, 
conforme os seguintes critérios:  

a) se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a 
ordem será a crescente;  

b) se a soma dos algarismos da Loteria Federal for ímpar, a ordem será a decrescente.  

10.  DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA  

10.1 -  A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter classificatório e 
eliminatório.  

10.2 -  A nota da prova objetiva será obtida com a aplicação da fórmula abaixo:  

   NPO =    100     x NAP 
    TQP 

ONDE: 

NPO = Nota da prova objetiva 

TQP = Total de questões da prova 

NAP = Número de acertos na prova 

10.3 -   Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver, no mínimo, 50 (cinquenta) 
pontos.  

10.4 -  O candidato que não auferir no mínimo 50 (cinquenta) pontos na prova objetiva será desclassificado do 
Concurso Público.  
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11.  DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA PRÁTICA 

11.1  -  A aplicação e a avaliação das provas práticas para todos os cargos, buscam aferir a capacidade de 
adequação funcional e situacional do candidato às exigências e ao desempenho eficiente das atividades. 
Ela constituir-se-á na execução de tarefas, previamente elaboradas pelo Examinador, a serem realizadas 
individualmente pelo candidato com a avaliação por meio de planilha, tomando-se por base as 
atribuições da função. 

11.2  -  A prova prática será avaliada de “0” (zero) a “100” (cem) pontos e terá como critério de avaliação a 
"Capacidade Técnica". 

11.3  -  A Capacidade Técnica se traduz na capacidade teórica e prática de manuseio adequado de 
equipamentos e utensílios empregados no desenvolvimento de tarefas propostas. 

11.4  -  Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos na prova 
prática. 

11.5  -  O candidato que não auferir a nota mínima de 50 (cinquenta) pontos na prova prática será 
desclassificado Concurso Público. 

12. DO RESULTADO FINAL  

12.1 - A nota final será a média aritmética obtida com a soma das notas das provas objetivas e práticas, cuja 
fórmula é a seguinte: 
NF = NPO + NPP 
                  2  
ONDE:  
NF = Nota Final 
NPO = Nota da Prova Objetiva 
NPP = Nota da Prova Prática ou TAF 

13.  DOS RECURSOS  

13.1  - Somente poderá ser interposto 1 (um) recurso para cada questão, quando o mesmo se referir ao 
gabarito da prova objetiva, devendo o mesmo ser interposto nos termos do item 13.4 deste edital. 

13.2 -  Para recorrer o candidato deverá:  

-  acessar o site concursos.srdigitalizacoes.com.br;     

-   em seguida Digitar o seu CPF e Senha na Área do Candidato e no lado esquerdo da tela, clicar em 
RECURSOS. Selecione a fase que deseja interpor recurso, vá em “Novo recurso” - “Para criar um 
novo recurso, clique aqui” e preencher os campos solicitados.  

13.2.1 -  Todos os recursos deverão ser interpostos até 2 (dois) dias corridos a contar da divulgação, para efeito 
da contagem do prazo:  

a) da homologação das inscrições - 1 (um) recurso;  

b) do gabarito preliminar (divulgação no site) e prova objetiva (em poder dos candidatos);  

c) do resultado preliminar (divulgação no site) - 1 (um) recurso. 

13.2.2 - Em qualquer caso, não serão aceitos recursos encaminhados via postal ou via fax.   

13.3 - Caberá à S.R. Digitalizações e Serviços Eireli-Me., decidir sobre a anulação ou troca de alternativas de 
questões julgadas irregulares. Julgados os recursos, no prazo máximo de 4 (quatro) dias após o 
recebimento dos recursos válidos, em face do gabarito e/ou da prova objetiva, sendo algum recurso 
julgado procedente e apto a alterar o gabarito geral já divulgado, será divulgado um novo gabarito, com 
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as modificações necessárias para conhecimento dos candidatos, que permanecerá no site pelo prazo de 
2 (dois) dias, não cabendo recurso nesta etapa.   

13.3.1 - Em caso de anulação de questões, por falta de alternativa correta ou qualquer outro motivo que a S.R. 
Digitalizações julgar procedente, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos e os 
pontos correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, independente de 
recurso.  

13.4 - Os recursos deverão ser fundamentados e estar embasados em argumentação lógica e consistente. Em 
caso de constatação de questões da prova, o candidato deverá se pautar em literatura conceituada, 
referência bibliográfica e argumentação plausível.  

13.5 - Recursos não fundamentados na forma normatizada no item anterior ou interpostos fora do prazo ou 
não interposto exclusivamente como determinado no item 13.2.1, serão julgados como “não 
conhecidos”, não sendo aptos a serem analisados pela S.R. Digitalizações e arquivados sem julgamento 
de mérito. A Comissão constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de recursos, não 
cabendo recurso adicional pelo mesmo motivo.  

14.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

14.1 - A inscrição do candidato implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital e das demais normas legais pertinentes, sobre as quais não se poderá alegar 
qualquer espécie de desconhecimento.  

14.2  -  O Edital poderá ser impugnado, mediante justificativa legal e dentro do prazo de inscrição, que 
decorrido implicará a aceitação integral dos seus termos. 

14.3 - A falsidade ou inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda 
que verificados posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos 
decorrentes da inscrição, sem prejuízo de responsabilização nas esferas administrativa, cível e penal.  

14.4 - A S.R. Digitalizações, bem como o órgão realizador do presente certame não se responsabilizam por 
quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes ao Concurso Público.  

14.5 -  As questões de Língua Portuguesa são elaboradas com base na Norma Culta da Gramática da Língua 
Portuguesa e não por fontes de internet ou dicionários.  

14.6  -  A folha de respostas (gabarito) do candidato será disponibilizada juntamente com o resultado preliminar 

na área do candidato, através do site concursos.srdigitalizacoes.com.br e permanecerá disponível 
pelo prazo de 2 dias. 

14.7 - Após 180 (cento e oitenta) dias da divulgação oficial do resultado final do Concurso Público, as folhas de 
respostas serão incineradas.  

14.8 -  O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao órgão 
realizador, após o resultado final.  

14.9 -  A validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual 
período a critério da Administração.  

14.10 -  A convocação para a posse dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem de 
classificação, não gerando o fato de aprovação, direito à posse. Os aprovados serão chamados 
conforme as necessidades locais, a critério da Administração. As convocações serão feitas pela 
Prefeitura Municipal, sendo de responsabilidade do candidato classificado manter seus endereços 
devidamente atualizados.  
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14.11 - Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde, 
elaborado por médicos especialmente designados pela Prefeitura Municipal e apresentação de 
documentos legais que lhe forem exigidos, sendo que o não comparecimento no dia e hora designados 
para tal, implicará na desclassificação automática do candidato do Concurso Público.  

14.12 - Nos termos do artigo 37, § 10º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 20, de 
04/06/98, é vedada a percepção simultânea de salários com proventos de aposentadoria, salvo nas 
hipóteses de acumulação remunerada, expressamente previstos pela Lei Maior.  

14.13 - Ficam impedidos de participarem do certame aqueles que possuam com qualquer dos sócios da S.R. 
Digitalizações e Serviços Eireli-Me., a relação de parentesco disciplinada nos artigos 1.591 a 1.595 do 
Novo Código Civil. Constatado o parentesco a tempo, o candidato terá sua inscrição indeferida, e se 
verificado posteriormente à homologação, o candidato será eliminado do certame, sem prejuízo das 
medidas administrativas e judiciais cabíveis.  

14.14 - Não obstante as penalidades cabíveis, a S.R. Digitalizações poderá, a qualquer tempo, anular a inscrição 
ou a prova do candidato, desde que verificadas falsidades de declaração ou irregularidades na prova.  

14.15 - Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos 
no presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos em comum pela Prefeitura e S.R. 
Digitalizações e Serviços Eireli-Me.  

14.16 -  A Homologação do Concurso Público poderá ser efetuada por cargo, individualmente, ou pelo conjunto 
de cargos constantes do presente Edital, a critério da Administração.  

14.17 -  A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em documentos ou 
nas provas, eliminarão o candidato do Concurso Público.  

14.18 -  Os vencimentos constantes do presente Edital são referentes ao da data do presente Edital.  

 
Para que chegue ao conhecimento de todos e, no futuro, não se alegue ignorância, é expedido o 
presente Edital, que vai afixado no lugar de costume e publicado no endereço eletrônico 
concursos.srdigitalizacoes.com.br. 
 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.  
 

Ariranha-SP, 23 de novembro de 2018.  
 
 

Joamir Roberto Barboza 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 

Língua Portuguesa: (Comum para os cargos de Ensino Fundamental Incompleto) 
Substantivos (Gênero, número e grau), Artigos, Preposições, Pronomes, Adjetivos, Verbos – conjugação, 
comparação de palavras entre si (sinônimo e antônimo), Acentuação e Sinais Gráficos, Ortografia, Pontuação, 
análise e interpretação de textos. 
Matemática: (Comum para os cargos de Ensino Fundamental Incompleto) 
As quatro operações, medidas de tempo, noções de dúzia, arroba, dezena, centena, milhar, etc.; problemas com as 
quatro operações, problemas sobre peso, tempo, e medidas de massa, tempo, área, etc.; problemas sobre sistema 
métrico, Sistema Monetário Nacional (Real), Algarismos Romanos. 
Fonema e Sílaba; Ortografia; Estrutura e Formação das Palavras; Classificação e Flexão das Palavras; Classes de 
Palavras: tudo sobre substantivo, adjetivo, preposição, conjunção, advérbio, verbo, pronome, numeral, interjeição 
e artigo; Acentuação; Concordância nominal; Concordância Verbal; Regência Nominal; Regência Verbal; Sinais de 
Pontuação; Uso da Crase; Colocação dos pronomes nas frases; Termos Essenciais da Oração (Sujeito e Predicado); 
Análise e Interpretação de Textos.  
 
Língua Portuguesa: (Comum para os cargos de Ensino Fundamental Completo) 
Fonema e Sílaba; Ortografia; Estrutura e Formação das Palavras; Classificação e Flexão das Palavras; Classes de 
Palavras: tudo sobre substantivo, adjetivo, preposição, conjunção, advérbio, verbo, pronome, numeral, interjeição 
e artigo; Acentuação; Concordância nominal; Concordância Verbal; Regência Nominal; Regência Verbal; Sinais de 
Pontuação; Uso da Crase; Colocação dos pronomes nas frases; Termos Essenciais da Oração(Sujeito e Predicado); 
Análise e Interpretação de Textos. 
Matemática: (Comum para os cargos de Ensino Fundamental Completo) 
Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo), problemas, 
raiz quadrada; MDC e MMC – cálculo – problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras de três simples e 
composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; Sistema Monetário 
Nacional (Real); Equações: 1º e 2º graus; Inequações do 1º grau; Expressões Algébricas; Fração Algébrica; 
Geometria Plana. 
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ANEXO II 

Tabela I - Corrida Sinuosa para Homens - (Tempo em segundos) 

Nota 
Faixa Etária 

18 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 

100,00 06 07 08 09 10 11 

95,00 07 08 09 10 11 12 

90,00 08 09 10 11 12 13 

85,00 09 10 11 12 13 14 

80,00 10 11 12 13 14 15 

75,00 11 12 13 14 15 16 

70,00 12 13 14 15 16 17 

65,00 13 14 15 16 17 18 

60,00 14 15 16 17 18 19 

55,00 15 16 17 18 19 20 

50,00 16 17 18 19 20 21 

0,00 = ou > 17 = ou > 18 = ou > 19 = ou > 20 = ou > 21 = ou > 22 

 
Tabela II - Corrida Sinuosa para Mulheres - (Tempo em segundos) 

 

Nota 
Faixa Etária 

18 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 

100,00 07 08 09 10 11 12 

95,00 08 09 10 11 12 13 

90,00 09 10 11 12 13 14 

85,00 10 11 12 13 14 15 

80,00 11 12 13 14 15 16 

75,00 12 13 14 15 16 17 

70,00 13 14 15 16 17 18 

65,00 14 15 16 17 18 19 

60,00 15 16 17 18 19 20 

55,00 16 17 18 19 20 21 

50,00 17 18 19 20 21 22 

0,00 = ou > 18 = ou > 19 = ou > 20 = ou > 21 = ou > 22 = ou > 23 
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ANEXO III 

 

 

 

ATESTADO  MÉDICO 

 

 

 

Atesto que o Sr (a) ................................................................................................................................................, RG 

................................................, está apto a participar do teste de aptidão física onde segundo o edital do Concurso 

Público 001/2018, da Prefeitura Municipal de Ariranha-SP, será submetido a um trajeto sinuoso demarcado por 

cinco cones distantes 1,50 metros entre si, estando o primeiro a 3,00 (três) metros da linha de partida. 

 

 

 

....................................................., .......de................................de .......... 

 
_______________________________________ 

Médico: 

CRM: 
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