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DTA/DIVISÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

EDITAL N° 071/2015, DE 14 DE ABRIL DE 2015. 
 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, por meio da Secretaria Municipal de Gestão de 

Pessoas, nos termos dos Processos nºs 12.216-4, 12.217-2/2015, 12.219-8/2015, 12.221-4/2015, 

12.222-2/2015, 12.223-0/2015 e 12.225-5/2015, faz saber que realizará Concurso Público para 

provimento dos cargos adiante mencionados, de acordo com as instruções a seguir. 

1.  DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, seus Anexos e eventuais retificações sendo sua 

execução de responsabilidade do Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM com 

supervisão da Comissão Especial do Concurso. 

1.2. Os cargos, número de vagas, carga horária semanal, vencimentos e os requisitos para 

preenchimento são os estabelecidos na tabela que segue: 

 
Cód. 

do 

Cargo 

Cargo Vagas 
Escolaridade / 

Requisitos 

Carga 

Horária 

Semanal 

Salário 

Base 

R$ 

Auxílio 

Transporte 

R$ 

Auxílio 

Alimentação 

R$ 

301 CARPINTEIRO 01 

Ensino Médio Completo. 

Experiência mínima de 

06 (seis) meses na área.  

40 H 1.504,31 272,00 420,00 

302 

MOTORISTA 

DE VEÍCULOS 

LEVES  
01 

Ensino Médio e 

Habilitação “D” ou “E” 

com anotação para 

atividade remunerada. 

 

Experiência mínima de 

06 (seis) meses na área. 

40 H  1.658,51 272,00 420,00 

303 

MOTORISTA 

DE VEÍCULOS 

PESADOS 

01 

Ensino Médio e 

Habilitação “D” ou “E” 

com anotação para 

atividade remunerada. 

 

Experiência mínima de 

06 (seis) meses na área. 

40 H 1.741,44 272,00 420,00 

304 

OPERADOR 

DE MÁQUINAS 

(Carregadeira, 

escavadeira 

hidráulica, retro 

escavadeira) 

01 

Ensino Médio, CNH “D” 

ou “E”, com anotação 

para atividade 

remunerada.  

Experiência mínima de 

06 (seis) meses na área.  

40 H 2.015,93 272,00 420,00 
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305 

OPERADOR 

DE MÁQUINAS 

(Máquina de 

Lâmina – Moto 

niveladora –

Patrol) 

01 

Ensino Médio, CNH D 

ou E com anotação para 

atividade remunerada.  

Experiência mínima de 

06 (seis) meses na área. 

40 H 2.015,93 272,00 420,00 

306 PEDREIRO  01  
Ensino Médio Completo 40 H 1.504,31 272,00 420,00 

307 PINTOR 01 
Ensino Médio Completo 40 H 1.504,31 272,00 420,00 

1.3. Os Anexos deste Edital são os que seguem: 

1.3.1. Anexo I – Descrições sumárias das atribuições dos cargos. 

1.3.2. Anexo II – Programas das Provas. 

1.3.3. Anexo III – Formulário para interposição de recursos. 

1.3.4. Anexo IV – Formulário para solicitação de condição especial para realização das provas. 

1.4. O Concurso Público destina-se a selecionar candidatos para preenchimento, sob Estatuto dos 

Funcionários Públicos Municipais, Lei Complementar nº 499, de 22 de dezembro de 2010 e 

alterações, e demais normas aplicáveis ao funcionalismo público municipal, das vagas 

relacionadas na Tabela do item 1.2, nesta data, e mais as que vagarem ou que forem criadas 

durante o prazo de validade do Concurso Público e serão providas mediante admissão dos 

candidatos nele habilitados. 

1.5. A jornada de trabalho a ser cumprida estará sujeita à prestação da carga horária mencionada na 

Tabela do item 1.2, em turnos diurno ou noturno, podendo incidir em sábado, domingo e feriado, 

conforme o cargo, no âmbito da Prefeitura do Município de Jundiaí, de acordo com as 

necessidades e conveniências administrativas. 

1.5.1. Observados os critérios de conveniência e necessidade a jornada referida no item 1.5, 

poderá ser reduzida ou ampliada nos termos da lei.  

1.6. Os vencimentos mencionados na Tabela do item 1.2 referem-se ao mês de abril de 2015 e serão 

reajustados de acordo com os percentuais aplicados pela Prefeitura aos vencimentos dos 

servidores públicos municipais da mesma categoria. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES E INSTRUÇÕES GERAIS 

2.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais retificações, 

comunicados e instruções específicas para a realização do certame, acerca das quais o candidato 

não poderá alegar desconhecimento. 

2.2. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o 

valor de inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos para o 

Concurso Público. 

2.3. O candidato, ao se inscrever, estará declarando, sob as penas da lei, que, após a habilitação no 

Concurso Público e no ato da contratação, irá satisfazer as seguintes condições: 

a) ser brasileiro nato ou naturalizado, na forma do artigo 12, parágrafo 1º da Constituição 

Federal e nos termos da Lei Complementar nº 535, de 05 de novembro de 2013; 



 

 

 3 

b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; 

c) estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, se do sexo masculino; 

d) estar em situação regular com a Justiça Eleitoral; 

e) comprovar escolaridade/pré-requisitos exigidos para o cargo e, quando se tratar de 

profissão regulamentada, no ato da posse, apresentar o competente registro de inscrição no 

respectivo órgão fiscalizador; 

f)   não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública, achando-

se no pleno gozo de seus direitos civis e políticos; 

g) ser julgado apto, por ocasião da admissão, ao exame médico pré-admissional, de caráter 

eliminatório, a ser realizado pela Prefeitura ou por sua ordem, para constatação de aptidão 

física e mental; 

h) não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo, função pública ou cargo, 

ressalvados os casos previstos na Constituição Federal; 

i)   preencher as exigências para provimento do cargo segundo o que determina a Lei e a 

Tabela do item 1.2 do presente Edital; 

j)   não ter sido demitido ou exonerado do serviço público (federal, estadual ou municipal) em 

consequência de processo administrativo – disciplinar. 

2.4. No ato da inscrição não serão solicitados comprovantes das exigências contidas no item 2.3, 

deste Capítulo, sendo obrigatória a sua comprovação quando da convocação para ingresso no 

quadro de servidores da Prefeitura, sob pena de desclassificação automática, não cabendo 

recurso.  

2.5. As inscrições serão recebidas exclusivamente pela internet no período de 25/04 a 21 de 

maio de 2015. 

2.5.1. O período de inscrição poderá ser prorrogado por necessidade de ordem técnica e/ou 

operacional, a critério da Comissão do Concurso Público e do IBAM. 

2.5.2. A prorrogação de que trata o item anterior poderá ser feita sem prévio aviso, bastando, para 

todos os efeitos legais a comunicação feita no endereço eletrônico www.ibamsp-

concursos.org.br. 

2.6. Os valores das inscrições são os dispostos na Tabela abaixo: 

 

Cargos Valor da Inscrição 

Carpinteiro 

Motorista de Veículos Pesados 

Motorista de Veículos Leves 

Operador de Máquinas (Carregadeira, escavadeira 

hidráulica, retro escavadeira) 

Operador de Máquinas (Máquina de lâmina – Moto 

niveladora-patrol) 

Pedreiro 

Pintor 

R$ 65,00 

2.7. Ao se inscrever o candidato deverá indicar o código da opção do cargo para o qual pretende 

concorrer, conforme Tabela do item 1.2 deste Edital. 

2.8. Ao inscrever-se no Concurso, é recomendável ao candidato observar atentamente as informações 

sobre a aplicação das provas, em especial os requisitos mínimos de escolaridade e exigências 

constantes da Tabela do item 1.2 deste Edital. 

http://www.ibamsp-concursos.org.br/
http://www.ibamsp-concursos.org.br/
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2.8.1. O candidato deverá optar somente por um cargo, entretanto, caso seja efetuada mais de uma 

inscrição será considerado, para efeito deste Concurso Público, aquele em que o candidato 

estiver presente na prova objetiva sendo considerado ausente nas demais opções. 

2.9. As informações prestadas no formulário de inscrição via Internet serão de inteira 

responsabilidade do candidato, reservando-se à Prefeitura de Jundiaí e ao Instituto Brasileiro de 

Administração Municipal – IBAM o direito de excluir do Concurso Público aquele que não 

preencher esse documento oficial de forma completa e correta e/ou fornecer dados inverídicos ou 

falsos, sob as penas da lei. 

2.10. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração da opção do cargo. 

2.10.1. Considera-se inscrição efetivada aquela devidamente paga. 

2.11. Não haverá devolução da importância paga, ainda que a maior ou em duplicidade, seja qual for o 

motivo alegado. 

2.12. Não será concedida isenção da taxa de inscrição. 

2.13. Não serão aceitas inscrições por via postal ou que não estejam em conformidade com o disposto 

neste Edital. 

2.14. O candidato sem deficiência que necessitar de condição especial para realização da prova, deverá 

solicitá-la, por escrito mediante preenchimento do formulário constante do Anexo IV deste 

Edital, que deverá ser encaminhado por SEDEX, endereçado à Caixa Postal 18.120 – aos 

cuidados do IBAM-SP – Departamento de Concursos CEP: 04626-970, REF. Prefeitura de 

Jundiaí – CONCURSO PÚBLICO nº 071/2015 no mesmo período destinado às inscrições (de 

25/04 a 21/05/2015), IMPRETERIVELMENTE. 

2.14.1. Para efeito do prazo estipulado no item anterior, será considerada a data de postagem fixada 

pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. 

Modelo do Envelope para envio do laudo e solicitação de atendimento especial: 

Ao Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM 

Concurso Público nº 071/2015 – Prefeitura de Jundiaí 

Solicitação de Condição Especial e Laudo Médico 

Caixa Postal 18.120 

CEP 04626-970 

2.14.2. O candidato deverá, ainda, anexar ao requerimento o laudo médico (original ou cópia 

autenticada), atualizado, que justifique a solicitação de condição especial solicitada. 

2.14.3. O candidato que não enviar seu requerimento de solicitação de condição especial para a 

realização da prova juntamente com o laudo mencionado no item anterior até o término das 

inscrições, seja qual for o motivo alegado, não terá a condição atendida.  

2.14.4. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do 

pedido. 

2.15. A realização das provas por estes candidatos, em condições especiais, ficará condicionada à 

possibilidade de fazê-las de forma que não importe em quebra de sigilo ou não enseje seu 

favorecimento. 

2.16. A inscrição do candidato com deficiência deverá obedecer, rigorosamente, o disposto no 

Capítulo 3 do presente Edital. 

2.17. O candidato que tenha exercido efetivamente a função de jurado a partir da vigência da Lei 

Federal nº 11.689/2008 e até o último dia do período das inscrições para este Concurso Público, 

poderá solicitar, esta opção para critério de desempate. 
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2.17.1. O documento comprobatório do descrito no item 2.17 deverá ser entregue, pessoalmente ou por 

procurador, durante o período de inscrição no Setor de Protocolo – Paço Municipal, situado na 

Avenida da Liberdade s/nº - Térreo, das 8 às 18 horas. 

2.17.2. O candidato que não atender ao item 2.17 e 2.17.1 deste Capítulo, não terá sua condição de 

jurado utilizada como critério de desempate. 

2.18. O (A) candidato (a) poderá solicitar a inclusão e uso do nome social para tratamento, devendo, 

no período destinado à inscrição, entrar em contato com o IBAM, através do endereço 

eletrônico: atendimento@ibamsp.org.br, e indicar o nome social pelo qual deseja ser tratado, 

sendo o único responsável pelas informações prestadas. 

 

PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO VIA INTERNET: 

2.19. Para inscrever-se via Internet, das 9 horas do dia 25/04/2015 às 23h59min do dia 21/05/2015 

o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br, através dos 

links correlatos ao Concurso Público e efetuar sua inscrição, conforme os procedimentos 

estabelecidos abaixo: 

2.19.1. Ler e aceitar o requerimento de inscrição, preencher o formulário de inscrição, transmitir os 

dados via Internet e imprimir o boleto bancário; 

2.19.2. O boleto bancário disponível no endereço eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br deverá 

ser impresso para o pagamento do valor da inscrição, após a conclusão do preenchimento do 

formulário de solicitação de inscrição on-line; 

2.19.3. Efetuar o pagamento da importância referente à inscrição (ver item 2.6) em qualquer banco do 

sistema de compensação bancária, de acordo com as instruções constantes no endereço 

eletrônico, até a data do vencimento do boleto bancário: 22/05/2015. 

2.19.4. O pagamento do valor da inscrição poderá ser efetuado em dinheiro, cheque do próprio 

candidato ou débito em conta corrente de bancos conveniados. 

2.19.4.1. O pagamento efetuado por meio de cheque somente será considerado quitado após a 

respectiva compensação. 

2.19.4.2. Em caso de devolução do cheque, qualquer que seja o motivo, considerar-se-á sem efeito a 

inscrição. 

2.19.5. O pagamento do boleto deverá ser feito, preferencialmente, na rede bancária. 

2.19.6. O IBAM e a Prefeitura de Jundiaí não se responsabilizam por pagamentos feitos em 

Supermercados, Lojas e Casas Lotéricas. 

2.19.7. O pagamento deverá ser efetivado, impreterivelmente, até o dia 22/05/2015, caso contrário, 

não será considerado. 

2.19.8. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na 

localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente. 

2.19.9. O candidato que efetuar o agendamento de pagamento de sua inscrição deverá atentar para 

a confirmação do débito em sua conta corrente. Não tendo ocorrido o débito do valor 

agendado (e consequente crédito na conta do IBAM) a inscrição não será considerada 

válida. 

2.19.10. A partir de dois dias úteis após o pagamento do boleto, o candidato poderá conferir no 

endereço eletrônico do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) se os 

dados da inscrição efetuada pela Internet estão corretos, se foram recebidos e se o valor da 

inscrição foi creditado. 
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2.19.11. Para efetuar consultas o candidato deverá acessar o site www.ibamsp-concursos.org.br e no 

link “área do candidato” digitar seu C.P.F e data de nascimento. Para tanto é necessário 

que o candidato cadastre esses dados corretamente.  

2.19.11.1. Caso o candidato não consiga efetuar consultas relativas a sua inscrição, deverá entrar em 

contato com o IBAM por e-mail: atendimento@ibamsp-concursos.org.br. 

2.19.11.2. As correções dos dados cadastrais poderão ser feitas SOMENTE até DOIS DIAS ÚTEIS 

ANTES DA APLICAÇÃO DAS PROVAS e mediante pedido do candidato, por e-mail 

enviado ao IBAM: atendimento@ibamsp.org.br. 

2.19.11.3. O candidato que não efetuar as correções dos dados cadastrais não poderá interpor recurso 

em favor de sua situação após a divulgação dessas informações na lista de classificação, 

arcando com as consequências advindas de sua omissão. 

2.19.12. As inscrições efetuadas via Internet somente serão confirmadas após a comprovação do 

pagamento do valor da inscrição. 

2.19.12.1. Serão canceladas as inscrições com pagamento efetuado com valor menor do que o 

estabelecido e as solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após a data 

de encerramento das inscrições ou de formas diferentes às estabelecidas neste Capítulo. 

2.19.13. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal e a Prefeitura de Jundiaí não se 

responsabilizam por solicitações de inscrições via Internet não recebidas por motivo de 

ordem técnica dos computadores, falha de comunicação, congestionamento de linhas de 

comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 

transferência de dados. 

2.19.14. As inscrições via internet devem ser feitas com antecedência, evitando o possível 

congestionamento de comunicação no site www.ibamsp-concursos.org.br nos últimos dias 

de inscrição. 

2.19.15. O descumprimento das instruções de inscrição constante deste Capítulo implicará a não 

efetivação da inscrição. 

2.19.16. Para efetuar sua inscrição o candidato poderá, também, utilizar os equipamentos do 

Programa Acessa São Paulo que disponibiliza postos (locais públicos de acesso à internet) 

em várias cidades do Estado de São Paulo. Esse Programa é completamente gratuito e o 

acesso permitido a todo cidadão. 

 

3. DO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA 

3.1. Será assegurada aos candidatos com deficiência, a reserva de vaga neste Concurso 

Público, na proporção de 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas e das que 

porventura vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso.  

3.1.1. As frações decorrentes do cálculo do percentual deverão ser elevadas até o 1º 

(primeiro) número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse o limite máximo 

de 20% das vagas oferecidas, conforme disposto no artigo 1º, § 3º e 4º da Lei 

Municipal nº 4.420, de 20 de setembro de 1994, alterada pela Lei Municipal nº 

7.784, de 02 de dezembro de 2011. 

3.1.2. As vagas reservadas aos portadores de deficiência ficarão liberadas se não tiver 

ocorrido inscrição ou aprovação desses candidatos, nos termos do § 2º do artigo 

3º, caput, da Lei Municipal nº 4.420, de 20 de setembro de 1994. 

3.2. Os candidatos com deficiência participarão do certame em igualdade de condições com os 

demais candidatos, quanto ao conteúdo, avaliação e critérios de aprovação das provas, 

data, horário, local de aplicação e à nota mínima exigida em cada etapa, nos termos do 

artigo 3º da Lei Municipal nº 4.420, de 20 de setembro de 1994. 

http://www.ibamsp-concursos.org.br/
mailto:atendimento@ibamsp-concursos.org.br
mailto:atendimento@ibamsp.org.br
http://www.ibamsp-concursos.org.br/
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3.3. É considerada pessoa com deficiência a que se enquadra nas categorias descritas no artigo 

4º do Decreto Federal nº 3.298 de 20 de dezembro de 1.999, alterado pelo Decreto Federal 

nº 5.296 de 02 de dezembro de 2004, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ 

e no artigo 2º da Lei Municipal nº 4.420, de 20 de setembro de 1994, alterada pela Lei 

Municipal nº 7.784 de 02 de dezembro de 2011. 

3.4. Ao candidato abrangido pela legislação descrita no item 3.3 é assegurado o direito de 

inscrever-se na condição de deficiente, desde que declare essa condição no ato da inscrição 

e que a sua deficiência seja compatível com as atribuições do cargo ao qual concorre. 

3.4.1. Os candidatos que se declararem deficientes e, se habilitados no presente 

Concurso Público, serão convocados pela Prefeitura do Município de Jundiaí, para 

perícia médica, com a finalidade de avaliação da compatibilidade das atribuições 

do cargo com a deficiência declarada.  

3.4.2. Havendo parecer médico oficial contrário à condição de deficiente, o nome do candidato 

será excluído da listagem correspondente permanecendo somente na lista de classificação 

geral. 

3.4.3. O candidato que for julgado inapto, em razão da deficiência incompatibilizar-se com o 

exercício das atividades próprias do cargo, será desclassificado do Concurso Público, nos 

termos do artigo 5º da Lei Municipal nº 4.420 de 20 de setembro de 1994. 

3.5. Conforme o disposto pelo artigo 39 do Decreto Federal nº 3.298/99, o candidato deverá 

apresentar no ato da inscrição 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. 

3.5.1. A entrega do laudo mencionado no item 3.5 é obrigatória (documento original ou cópia 

autenticada). 

3.5.2. O laudo deverá ser encaminhado por SEDEX, endereçado à Caixa Postal 18.120 – aos 

cuidados do IBAM-SP – Departamento de Concursos CEP: 04626-970, REF. Prefeitura de 

Jundiaí – CONCURSO PÚBLICO nº 071/2015 no mesmo período destinado às inscrições 

(de 25/04/2015 a 21/05/2015), IMPRETERIVELMENTE. 

3.5.2.1. Para efeito do prazo estipulado no item 3.5.2, será considerada a data de postagem fixada 

pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. 

Modelo do Envelope para envio do laudo e solicitação de atendimento especial: 

Ao Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM 

Concurso Público nº 071/2015 – Prefeitura de Jundiaí 

Solicitação de Condição Especial e Laudo Médico 

Caixa Postal 18.120 

CEP 04626-970 

3.5.3. O laudo entregue não será devolvido. 

3.5.4. Os laudos não serão recebidos via internet ou qualquer outro meio diferente do 

especificado no item 3.5.2.  

3.6. O candidato com deficiência que necessitar de tratamento diferenciado no dia de aplicação 

das provas deverá especificá-la no formulário de inscrição indicando as condições de que 

necessita para a realização das provas e, ainda, entregar juntamente com o laudo, o 

requerimento constante do Anexo IV deste Edital. 

3.6.1. A não solicitação de recursos especiais, tempestivamente, implica a sua não concessão no 

dia da realização das provas. 
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3.7. Nas provas realizadas com auxílio de fiscal ledor, o candidato identificará, para cada 

questão, a alternativa que será marcada pelo fiscal na folha de respostas. 

3.7.1. O IBAM e a Prefeitura de Jundiaí não serão responsabilizados por eventuais erros de 

transcrição cometidos pelo fiscal ledor. 

3.8. Para a realização de provas no sistema Braille, as respostas deverão ser transcritas pelo 

mesmo sistema devendo o candidato levar, para esse fim, no dia da aplicação das provas, 

reglete e punção. 

3.9. A realização das provas dos candidatos com deficiência, em condições especiais, ficará 

condicionada à possibilidade de fazê-las de forma que não importe em quebra de sigilo ou 

não enseje seu favorecimento. 

3.10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes 

neste capítulo, não poderá interpor recurso em favor de sua condição. 

3.11. As alterações quanto às definições e parâmetros de deficiência na legislação federal serão 

automaticamente aplicadas no cumprimento deste Edital. 

3.12. Não serão considerados como deficiência, os distúrbios passíveis de correção. 

3.13. A deficiência não poderá ser apresentada como motivo para justificar a concessão de 

readaptação do cargo ou concessão de aposentadoria por invalidez. 

3.14. Os candidatos com deficiência aprovados constarão da listagem geral dos aprovados por 

cargo e de listagem especial. 

3.15. A não observância pelo candidato de qualquer das disposições deste Capítulo implicará a 

perda do direito a ser admitido para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência. 

 

4. DO CANDIDATO AFRODESCENDENTE 

4.1. Aos candidatos afrodescendentes fica assegurado reserva de vagas neste Concurso Público, 

na proporção de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas, em obediência ao disposto na 

Lei Municipal nº 5.745, de 14 de fevereiro de 2002 e alterações posteriores. 

4.2. Os candidatos afrodescendentes participarão do certame em igualdade de condições com 

os demais candidatos, quanto ao conteúdo e avaliação, nos termos do artigo 2º da Lei 

Municipal nº 5.745, de 14 de fevereiro de 2002. 

4.3. As vagas reservadas aos afrodescendentes ficarão liberadas se não houver ocorrido 

inscrição ou aprovação desses candidatos, nos termos do artigo 2º, § 2º, da Lei Municipal 

nº 5.745, de 14 de fevereiro de 2002. 

4.4. Para concorrer às vagas reservadas aos afrodescendentes, o candidato deverá especificar no 

formulário de inscrição a sua opção. 

4.4.1. O candidato que não declarar, no ato da inscrição, sua opção, não poderá interpor recurso 

em favor de sua situação. 

4.5. Os candidatos que, no ato da inscrição, declararem sua opção de inscrição nessa 

modalidade de afrodescendentes, se aprovados e classificados no Concurso, terão seus 

nomes publicados em lista específica e, caso obtenham classificação necessária, figurarão 

também na lista de classificação geral. 

4.6. A comprovação da condição de afrodescendente far-se-á no ato da convocação para 

nomeação, nos termos do Decreto Municipal nº 18.667, de 10 de maio de 2002, Art. 2, § 1º 

e 2º. 

4.7. O candidato que não observar o disposto neste Capítulo não será considerado 

afrodescendente. 
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5. DAS FORMAS DE AVALIAÇÃO 

5.1. A seleção dos candidatos será realizada nas seguintes etapas: 

 1ª Etapa: prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório para todos os cargos. 

 2º Etapa: prova prática de caráter eliminatório para todos os cargos. 

 

6. DAS PROVAS OBJETIVAS 

6.1. As provas escritas objetivas serão de caráter classificatório e eliminatório e se constituirão de 

questões objetivas de múltipla escolha. 

6.1.1. O conteúdo das questões versará sobre o programa descrito no Anexo II deste Edital, 

distribuídos da seguinte forma: 

 

Cargo Temas 
Nº de 

Itens 

Valor 

unitário 

dos itens 

Total 

CARPINTEIRO 

MOTORISTA DE VEÍCULOS 

PESADOS 

MOTORISTA DE VEÍCULOS 

LEVES 

OPERADOR DE MÁQUINAS 
(Carregadeira, escavadeira hidráulica, 

retro escavadeira) 

OPERADOR DE MÁQUINAS 
(Máquina de lâmina – Moto 

niveladora-patrol) 

PEDREIRO 

PINTOR 

Conhecimentos 

Gerais – Língua 

Português 

12 2,50 30,00 

Conhecimentos 

Gerais – Matemática 
08 2,50 20,00 

Conhecimentos 

Específicos 
20 2,50 50,00 

Nota Máxima da Prova Objetiva 
100,00 

pontos 

6.1.2. A prova terá a duração de 3 (três) horas. 

6.1.3. Cada questão apresentará 4 (quatro) opções de respostas. 

6.1.4. Será considerado habilitado na prova objetiva o candidato que obtiver, no mínimo, 50 pontos. 

6.1.4.1. Somente serão divulgadas as notas dos candidatos habilitados conforme item 5.1.4. 

6.1.4.2. As listas de divulgação das notas conterão o número de inscrição, nome e a nota do candidato. 

6.1.4.3. Os candidatos com nota inferior a 50,00 (cinquenta) pontos poderão consultar a pontuação 

obtida através do site do IBAM www.ibamsp-concursos.org.br no link “área do candidato” 

correspondente ao Concurso Público nº 071/2015. 

6.1.5. Os candidatos, além da pontuação mínima descrita acima, deverão estar entre os candidatos 

melhor habilitados, conforme item 7.1. para participar da fase subsequente (prova prática). 

6.2. A aplicação das provas objetivas, para todos os cargos, está prevista para o dia 14 de junho 

de 2015. 

6.3. A aplicação da prova na data prevista dependerá da disponibilidade de locais adequados à 

realização das mesmas. 

http://www.ibamsp-concursos.org.br/
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6.4. Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares adequados existentes nas 

escolas localizadas na cidade de Jundiaí, o IBAM reserva-se o direito de alocá-los em cidades 

próximas, não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao transporte, 

alimentação e alojamento dos candidatos. 

6.5. Havendo alteração da data prevista, as provas poderão ocorrer em outra data, aos domingos. 

6.6. A confirmação da data e as informações sobre horários e locais serão divulgados 

oportunamente através de Edital de Convocação para as provas a ser publicado a partir de 

03/06/2015, na Imprensa Oficial do Município, no site do IBAM www.ibamsp-

concursos.org.br e da Prefeitura www.jundiai.sp.gov.br e por meio de informativos que 

serão encaminhados aos candidatos por e-mail. Para tanto é fundamental que o endereço 

eletrônico constante do Formulário de Inscrição esteja completo e correto. 

6.6.1. O candidato receberá o Cartão Informativo contendo informações sobre a aplicação das 

provas, por e-mail, no endereço eletrônico informado no ato da inscrição, sendo de sua 

exclusiva responsabilidade a manutenção/atualização de seu correio eletrônico. 

6.6.2. Não serão encaminhados informativos a candidatos cujo endereço eletrônico informado no 

Formulário de Inscrição esteja incompleto ou incorreto. 

6.6.3. O IBAM e a Prefeitura não se responsabilizam por informações de endereço eletrônico 

incorretas, incompletas ou por falha na entrega/recebimento de mensagens eletrônicas causada 

por caixa de correio eletrônico cheia, filtros, anti-spam, eventuais truncamentos ou qualquer 

outro problema de ordem técnica, sendo aconselhável sempre consultar o site do IBAM para 

verificar as informações que lhe são pertinentes. 

6.6.4. A comunicação feita por intermédio de e-mail é meramente informativa devendo o candidato 

acompanhar na Imprensa Oficial do Município a publicação do Edital de Convocação para as 

provas.  

6.7. Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva data, no local e no 

horário, constantes das listas afixadas nos locais de aplicação das provas, no Edital de 

Convocação divulgado na Imprensa Oficial do Município e no site do Instituto Brasileiro de 

Administração Municipal – IBAM e da Prefeitura. 

6.8. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova objetiva com antecedência 

mínima de 30 minutos. 

6.9. O candidato que se apresentar após o horário determinado pelo Edital de Convocação para 

fechamento dos portões será automaticamente excluído do certame, seja qual for o motivo 

alegado para seu atraso. 

6.10. Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando documento original 

de identidade que bem o identifique, ou seja: Cédula Oficial de Identidade (RG), Carteira 

Expedida por Órgão ou Conselho de Classe (CREA, OAB, CRC, CRM etc.); Certificado de 

Reservista; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de 

Habilitação com foto ou Passaporte. 

6.11. Não serão aceitos como documentos de identidade outros documentos que não os 

especificados no item anterior. 

6.12. É aconselhável que o candidato esteja portando, também, o comprovante de pagamento do 

Boleto Bancário. 

6.13. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitirem, com clareza, a 

identificação do candidato. 

6.14. 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 apresentar 

documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 
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(trinta) dias, sendo então submetido à identificação especial, compreendendo coleta de 

assinaturas e de impressão digital em formulário próprio. 

6.15. No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não constar nas listagens 

oficiais relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, o Instituto 

Brasileiro de Administração Municipal procederá à inclusão do candidato, mediante a 

apresentação do boleto bancário com comprovação de pagamento, com o preenchimento de 

formulário específico. 

6.15.1. A inclusão de que trata o item anterior será realizada de forma condicional e será analisada 

pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal com o intuito de se verificar a 

pertinência da referida inscrição. 

6.15.2. Constatada a improcedência da inscrição a mesma será automaticamente cancelada sem 

direito a reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos 

os atos dela decorrentes. 

6.16. O candidato ao ingressar no local de realização das provas deverá, obrigatoriamente, manter 

desligado qualquer aparelho de comunicação, devendo retirar a bateria de qualquer aparelho 

eletrônico que esteja sob sua posse, incluindo os sinais de alarme e os modos de vibração e 

silencioso.  

6.17. O uso de quaisquer funcionalidades de aparelhos, tais como telefone celular (e seus 

aplicativos), aparelhos sonoros, receptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica, tablet, 

notebook ou similares, calculadora, palm-top, relógio com calculadora e/ou receptor, qualquer 

equipamento que possibilite comunicação externa, incorrerá em exclusão do candidato do 

Certame, mesmo que o aparelho esteja dentro do envelope de segurança que será distribuído 

pelo IBAM. 

6.18. Os celulares e outros aparelhos eletrônicos deverão permanecer desligados até a saída 

do candidato do local de realização das provas. 

6.18.1. É aconselhável que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo que nenhum 

som seja emitido, inclusive do despertador caso seja ativado. 

6.19. Durante a prova, não serão permitidas qualquer espécie de consulta a códigos, livros, 

manuais, impressos, anotações e/ou outro tipo de pesquisa, utilização de outro material não 

fornecido pelo IBAM, uso de relógio com calculadora, telefone celular e/ou qualquer 

equipamento eletrônico, protetor auricular, boné, gorro, chapéu e óculos de sol. 

6.20. O candidato que necessitar usar boné, gorro, chapéu, protetor auricular ou óculos de sol na 

sala de provas deverá ter justificativa médica e o(s) objeto(s) será(ão) verificado(s) pela 

coordenação. 

6.21. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal não se responsabilizará por perda ou 

extravio de documentos ou objetos ocorridos no local de realização das provas, nem por danos 

neles causados. 

6.22. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada ou repetição de prova ou ainda, aplicação da 

prova em outra data, locais ou horários diferentes dos divulgados no Edital de Convocação. 

6.23. O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a realização da prova como 

justificativa de sua ausência.  

6.24. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do 

candidato e resultará na eliminação do Concurso Público. 

6.25. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), objetivando garantir a lisura e a 

idoneidade do Concurso Público – o que é de interesse público e, em especial dos próprios 

candidatos – bem como a sua autenticidade solicitará aos candidatos, quando da aplicação das 
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provas, o registro de sua assinatura em campo específico na folha de respostas, bem como de 

sua autenticação digital.  

6.25.1. A identificação pessoal será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação 

apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador.  

6.26. Nas provas objetivas, o candidato deverá assinalar as respostas na folha de respostas 

personalizadas, único documento válido para a correção das provas.  

6.26.1. O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato que 

deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas na capa do caderno 

de questões e na folha de respostas. 

6.26.2. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato. 

6.26.3. O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar ou, de qualquer modo, danificar a Folha de 

Respostas sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de correção da 

mesma. 

6.26.4. O candidato deverá preencher os alvéolos, na Folha de Respostas da Prova Objetiva, com 

caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

6.26.5. Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma marcação, 

emenda ou rasura, ainda que legível. 

6.26.6. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal a Folha de Respostas devidamente 

assinada e identificada com sua impressão digital. 

6.26.7. Será eliminado do Concurso Público o candidato que não devolver a Folha de Respostas. 

6.27. O candidato deverá ler atentamente as instruções contidas na Capa do Caderno de Questões e 

na Folha de Respostas. 

6.28. As instruções contidas no Caderno de Questões e na Folha de Respostas deverão ser 

rigorosamente seguidas sendo o candidato único responsável por eventuais erros cometidos. 

6.29. Nos casos de eventual falta de Caderno de Questões / material personalizado de aplicação das 

provas, em razão de falha de impressão, número de provas incompatível com o número de 

candidatos na sala ou qualquer outro equívoco na distribuição de prova/material, o IBAM tem 

a prerrogativa para entregar ao candidato prova/material reserva não personalizado 

eletronicamente, o que será registrado em atas de sala e de coordenação. 

6.30. O candidato deverá informar ao fiscal de sua sala qualquer irregularidade nos materiais 

recebidos no momento da aplicação das provas não sendo aceitas reclamações posteriores. 

6.31. Terminada a prova, o candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões da Prova 

Objetiva. 

6.31.1. Somente após decorrido o tempo de uma hora e meia de início das provas, o candidato 

poderá deixar a sala de aplicação das provas. 

6.31.2. Por razão de segurança, os Cadernos de Questões da Prova Objetiva somente serão entregues 

aos candidatos no local de aplicação das provas, após decorrido o tempo mínimo de uma hora 

e meia. 

6.32. Os 02 (dois) últimos candidatos a terminarem as provas somente poderão deixar o local de 

aplicação juntos. 

6.33. Quando, após a prova, for constatada, por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, a 

utilização de processos ilícitos, o candidato terá sua prova anulada e será automaticamente 

eliminado do Concurso Público. 



 

 

 13 

6.34. A candidata que tiver necessidade de amamentar, durante a realização das provas, deverá 

levar um acompanhante com maioridade legal que ficará em sala reservada e que será 

responsável pela guarda da criança. 

6.34.1. O acompanhante que ficará responsável pela criança, também deverá permanecer no local 

designado pela Coordenação, e se submeterá a todas as normas constantes deste Edital, 

inclusive no tocante ao uso de equipamento eletrônico e celular. 

6.34.2. A candidata, nesta condição, que não levar acompanhante, não realizará a prova. 

6.34.3. Não haverá compensação do tempo de amamentação no tempo de duração de prova. 

6.35. Exceto no caso acima previsto, não será permitida a presença de acompanhante no local de 

aplicação das provas. 

6.36. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas 

em virtude de afastamento do candidato da sala de prova. 

6.37. Após a assinatura da lista de presença e entrega da folha de respostas, o candidato somente 

poderá se ausentar da sala acompanhado por um fiscal. 

 

7. DAS PROVAS PRÁTICAS 

7.1. Haverá prova prática de caráter eliminatório para os candidatos habilitados na prova 

escrita/objetiva de Carpinteiro, Motorista de Veículos Leves, Motorista de Veículos Pesados e 

Operador de Máquinas (todos), Pedreiro e Pintor, na seguinte proporção:  

Cargo  

Número de candidatos habilitados para participarem 

das fases subsequentes à prova objetiva, mais os 

empatados na última colocação.  

Motorista de Veículos 

Leves 
Estar entre os 30 (trinta) candidatos com melhor nota. 

Motorista de Veículos Pesados  Estar entre os 30 (trinta) candidatos com melhor nota.  

Operador de Máquinas – 

carregadeira, escavadeira 

hidráulica, retro escavadeira 

Estar entre os 20 (vinte) candidatos com melhor nota.  

 Operador de Máquinas – 

máquina de lâmina – Moto 

niveladora-patrol 

Estar entre os 20 (vinte) candidatos com melhor nota.  

 Carpinteiro; 

 Pedreiro; 

 Pintor 

Estar entre os 15 (quinze) candidatos com melhor nota.  

 

7.2.    A elaboração, aplicação e correção da prova prática será de responsabilidade do IBAM, 

cabendo o fornecimento de infraestrutura, inclusive equipamentos e materiais, à Prefeitura 

Municipal. 

7.3. A data, horário de apresentação e local de realização das provas práticas serão feitas por meio 

de Edital de Convocação a ser publicado por ocasião da divulgação das notas das provas 

escritas objetivas, na Imprensa Oficial do Município, no site do IBAM www.ibamsp-

concursos.org.br e da Prefeitura www.jundiai.sp.gov.br.  
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7.4. O candidato receberá o Cartão Informativo contendo informações sobre a aplicação das 

provas, por e-mail, no endereço eletrônico informado no ato da inscrição, sendo de sua 

exclusiva responsabilidade a manutenção/atualização de seu correio eletrônico. 

7.4.1. Não serão encaminhados informativos a candidatos cujo endereço eletrônico informado no 

Formulário de Inscrição esteja incompleto ou incorreto. 

 

7.5. A avaliação das provas práticas tem por objetivo auferir a Capacidade Técnica e Agilidade 

através do desenvolvimento de tarefas propostas, compatíveis com as atribuições do cargo, 

apontadas no Anexo I deste Edital, obedecidos os seguintes critérios mínimos: 

7.5.1. Motorista de Veículos Leves e Motorista de Veículos Pesados 

a) obediência ao que dispõe o Código de Trânsito; 

b) condução correta e segura do veículo na categoria exigida; 

c) utilização correta e pertinente dos equipamentos do veículo; 

d) obediência às normas gerais de segurança. 

O candidato será avaliado em função da pontuação negativa por faltas cometidas durante 

todas as etapas do exame, atribuindo-se a seguinte pontuação. 

 uma falta eliminatória: eliminado; 

 uma falta grave: 10 (dez) pontos negativos; 

 uma falta média: 6 (seis) pontos negativos; 

 uma falta leve: 2 (dois) pontos negativos. 

As faltas da prova prática são aquelas constantes do artigo 19 da Resolução nº 168/2004 do 

Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. 

7.5.2. Operador de Máquinas (Carregadeira, escavadeira hidráulica, retro escavadeira) 

a) Obediência ao Código de Trânsito (05 pontos); 

b) Operação correta de carregadeira, escavadeira hidráulica, retro escavadeira (35 pontos). 

7.5.3. Operador de Máquinas (Máquina de lâmina – Motoniveladora – Patrol) 

a) Obediência ao Código de Trânsito (05 pontos); 

b) Operação correta de máquina de lâmina – Moto niveladora – Patrol (35 pontos). 

7.5.4. Carpinteiro 

a) Reconhecimento de equipamentos (04 pontos); 

b) Utilização de equipamentos de proteção individual (04 pontos); 

c) Execução de tarefas de carpintaria em determinado tempo (20 pontos); 

d) Realização de procedimentos de acordo com orientações fornecidas pelo avaliador (12 

pontos). 

7.5.5. Pedreiro 

a) Reconhecimento de equipamentos (04 pontos); 

b) Utilização de equipamentos de proteção individual (04 pontos); 

c) Execução de tarefas de chapisco e reboco em determinado tempo (20 pontos); 

d) Realização de procedimentos de acordo com orientações fornecidas pelo avaliador (12 

pontos). 

7.5.6. Pintor 

a) Reconhecimento de equipamentos (04 pontos); 

b) Utilização de equipamentos de proteção individual (04 pontos); 

c) Execução de tarefas de preparação e pintura de parede em determinado tempo (20 pontos); 

d) Realização de procedimentos de acordo com orientações fornecidas pelo avaliador (12 

pontos). 
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7.6. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos. 

7.7. Será considerado apto na prova prática o candidato que obtiver, no mínimo, 20 (vinte) pontos, 

sendo os demais excluídos do concurso público independente da nota obtida na prova escrita 

objetiva. 

7.8. Os candidatos deverão se apresentar com roupas e calçados próprios para a execução das 

tarefas.  

7.9. Somente prestará a prova prática o candidato que se apresentar dentro do horário 

estabelecido no Edital de Convocação e estiver munido dos originais do documento de 

identidade e, da Carteira Nacional de Habilitação letra “D” ou “E”, quando for o caso. 

7.10. Não será permitido aos candidatos, sob qualquer pretexto, realizar as avaliações após o 

horário e local pré-estabelecido no Edital de Convocação.  

7.11. Aplica-se à prova prática o disposto no Capítulo anterior, no que couber.  

 

8. DA CLASSIFICAÇÃO 

8.1. Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final, em 

listas de classificação para cada cargo. 

8.2. A pontuação final do candidato corresponderá à nota da prova objetiva e, conforme o caso, 

desde que tenha sido considerado apto na prova prática.  

8.3. Serão emitidas três listas: uma geral, contendo todos os candidatos habilitados, uma especial 

para os candidatos com deficiência e uma para os candidatos afrodescendentes. 

8.4. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos com deficiência ou 

afrodescendentes, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral. 

8.5. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente os seguintes 

critérios de desempate: 

a) candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei Federal nº 

10.741/2003, entre si e frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade 

mais elevada; 

b) candidato que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos 

quando for o caso; 

c) candidato mais idoso entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos; 

d) candidato que tiver exercido a função de jurado, a partir da vigência da Lei Federal nº 

11.689/2008 e até o último dia do período das inscrições para este Concurso Público. 

8.6. Persistindo ainda o empate, poderá ser realizado sorteio com a participação dos candidatos 

envolvidos, no momento da convocação para contratação. 

8.7. No ato da inscrição, o candidato fornecerá as informações necessárias para fins de desempate, 

estando sujeito às penalidades impostas pela Administração Municipal, em caso de 

inverídicas. 

 

9. DOS RECURSOS 

9.1. O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis do fato que lhe deu origem, a 

contar do dia divulgação/ocorrência do evento que motivou a reclamação. 

9.2. Somente serão considerados os recursos interpostos no prazo estipulado para a fase a que se 

referem. 

9.3. O recurso deverá ser protocolado no Setor de Protocolo – Paço Municipal – situado na 
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Avenida da Liberdade s/nº - Térreo, das 8 às 18 horas, conforme formulário constante do 

Anexo III deste Edital. 

9.4. Os recursos deverão ser digitados e redigidos em termos convenientes, que apontem de forma 

clara as razões que justifiquem sua interposição dentro do prazo estabelecido. 

9.4.1. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. 

9.4.2. Não serão aceitos recursos preenchidos com letra manuscrita. 

9.5. Não será permitido ao candidato anexar cópia de qualquer documento quando da interposição 

de recurso.  

9.5.1. Documentos eventualmente anexados serão desconsiderados. 

9.6. Será liminarmente indeferido o recurso: 

a) que não estiver devidamente fundamentado ou não possuir argumentação lógica e 

consistente que permita sua adequada avaliação; 

b) que for apresentado fora do prazo a que se destina ou relacionado a evento diverso; 

c) interposto por outra via, diferente da especificada neste Capítulo; 

d) em formulário diverso do estabelecido no Anexo III; 

e) que apresentar contestação referente a mais de uma questão no mesmo formulário, 

devendo o candidato utilizar um formulário para cada questão, objeto de questionamento; 

f) apresentado em letra manuscrita; 

g) cuja fundamentação não corresponda à questão recorrida; 

h) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora; 

i) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo e nas instruções 

constantes dos Editais de divulgação dos eventos. 

9.7. Não haverá segunda instância de recurso administrativo; re-análise de recurso interposto ou 

pedidos de revisão de recurso, bem como recurso contra o gabarito oficial definitivo. 

9.8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos 

presentes à prova independente de terem recorrido. 

9.8.1. A pontuação relativa à questão anulada será atribuída aos candidatos que não marcaram a 

alternativa inicialmente dada como certa no gabarito preliminar. 

9.9. Caso haja alteração no gabarito divulgado por força de impugnações ou correção, as provas 

serão corrigidas de acordo com as alterações promovidas, considerando-se as marcações feitas 

pelos candidatos na(s) alternativa(s) considerada(s) correta(s) para a questão de acordo com o 

gabarito definitivo. 

9.10. No caso de procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá 

eventualmente haver alteração dos resultados obtidos pelo candidato em qualquer etapa ou 

ainda poderá ocorrer a desclassificação do mesmo. 

9.11. A decisão dos recursos interpostos será divulgada na Imprensa Oficial do Município e/ou nos 

sites do IBAM e da Prefeitura.  

9.12. O candidato que desejar tomar ciência das manifestações proferidas pelas Bancas 

Examinadoras deverá, na(s) data(s) estabelecida(s) no Edital de decisão de recursos, 

comparecer, pessoalmente no mesmo local onde efetuou o protocolo. 

9.13. A Banca Examinadora constitui única instância para recurso, sendo soberana em suas 

decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

9.14. A interposição de recursos não obsta o regular andamento do cronograma do Concurso 

Público. 
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10. DO PROVIMENTO DOS CARGOS 

10.1. A aprovação no Concurso Público não gerará direito ao candidato à contratação, que só será 

efetivada segundo os critérios de conveniência, oportunidade e necessidades da Prefeitura, em 

decorrência de condições técnicas de trabalho e disponibilidade econômico-financeira. 

10.2. A contratação do candidato será feita respeitando-se a ordem da Lista de Classificação Final. 

10.3. O candidato nomeado será regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e demais 

normas aplicáveis ao funcionalismo público municipal. 

10.4. Por ocasião da nomeação, deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

a) 01 foto 3x4 (recente); 

b) Carteira de Identidade (cópia reprográfica), inclusive do cônjuge e filhos; 

c) Cadastro de Pessoa Física (cópia reprográfica), inclusive do cônjuge e filhos; 

d) PIS/PASEP (cópia reprográfica); 

e) Título de Eleitor e comprovante de haver votado na última eleição – 2 turnos, conforme o 

caso (cópia reprográfica); 

f) Certificado de Reservista (cópia reprográfica); 

g) Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento se for casado, ou de Casamento com 

Averbação, se for separado; 

h) Judicialmente (cópia reprográfica); 

i) Carteira de Vacinação de filhos menores de 15 anos; 

j) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos e dos maiores de 21 e menores de 

24 anos que estejam cursando universidade e dos filhos deficientes de qualquer idade 

(cópia reprográfica); 

k) Certidão de Antecedentes Criminais expedida pela Secretaria de Segurança Pública; 

l) Diploma de Conclusão de Curso (cópia autenticada); 

m) Registro no respectivo Conselho Regional de Classe do Estado de São Paulo (quando 

exigido); 

n) Comprovação de experiência mínima de 06 (seis) meses no cargo, comprovados através de 

registro em CTPS ou certidão quando de instituição pública. 

o) Comprovante de endereço; 

p) Outros documentos que a Prefeitura do Município de Jundiaí julgar necessário. 

10.5. Para efeito de sua nomeação, fica o candidato sujeito à aprovação em exame médico 

admissional; ser julgado apto em exame de sanidade física e mental, de acordo com a natureza 

e especificidade do cargo, nos moldes estabelecidos pela Diretoria de Engenharia de 

Segurança e Medicina do Trabalho. 

10.6. Os candidatos devidamente convocados deverão ser submetidos a realização dos exames 

médicos exigidos para cada cargo e outros exames e/ou procedimentos que forem julgados 

necessários. 

10.7. As convocações para provimento das vagas serão feitas por meio de publicação na Imprensa 

Oficial do Município, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a tácita 

aceitação das condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas no Edital de 

Abertura e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos e instruções 
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específicas para a realização do certame, acerca das quais não poderá alegar 

desconhecimento. 

11.2. Não será fornecida informação relativa à convocação, ao resultado das provas e resultado 

final via telefone ou e-mail, bem como atestados ou declarações pela participação no certame. 

11.3. Motivará a eliminação do candidato do Concurso Público (sem prejuízo das sanções penais 

cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital e/ou em 

outros relativos ao Concurso Público, nos comunicados, nas instruções aos candidatos e/ou 

nas instruções constantes da Prova), o candidato que: 

a) apresentar-se após o horário estabelecido para fechamento dos portões do prédio, 

inadmitindo-se qualquer tolerância; 

b) não comparecer às provas seja qual for o motivo alegado; 

c) apresentar-se em local diferente da convocação oficial; 

d) não apresentar o documento que bem o identifique; 

e) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal; 

f) ausentar-se do local antes de decorrido o tempo mínimo de permanência na sala de 

aplicação das provas; 

g) ausentar-se da sala de provas levando folha de respostas ou outros materiais não 

permitidos, sem autorização; 

h) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte; 

i) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas; 

j) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas ou 

impressos não permitidos ou máquina calculadora ou similar; 

k) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico ou de 

comunicação; 

l) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 

indevido e descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas; 

m) descumprir qualquer regra estabelecida neste Edital, nas retificações e no Edital de 

Convocação para a realização das provas. 

11.4. A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentos, ou outras irregularidades 

constatadas no decorrer do processo, verificadas a qualquer tempo, acarretará a nulidade da 

inscrição, prova ou a admissão do candidato, sem prejuízo das medidas de ordem 

administrativa, cível ou criminal cabíveis. 

11.5. Todos os atos relativos ao presente Concurso Público, convocações, avisos e resultados até 

sua homologação serão publicados na Imprensa Oficial do Município e divulgados no site 

www.ibamsp-concursos.org.br e www.jundiai.sp.gov.br sendo de responsabilidade do 

candidato acompanhar todos os atos relativos ao Concurso Público por esses meios. 

11.6. O contato realizado pela Prefeitura do Município de Jundiaí ou pelo IBAM com o candidato, 

verbalmente ou por telefone ou correspondência, não tem caráter oficial, é meramente 

informativo, não sendo aceita a alegação para justificativa de ausência ou de comparecimento 

em data, local ou horário incorreto, 

11.7. Compete à banca examinadora a deliberação sobre o grau de dificuldade da prova e a 

quantidade de questões por assunto. 

11.8. A Prefeitura e o IBAM se eximem das despesas decorrentes de viagens e estadas dos 

candidatos para comparecimento a qualquer prova do Concurso Público, bem como objetos 

pessoais esquecidos e danificados nos locais de prova. 

11.9. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto 

não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito circunstância que será 

http://www.________________.sp.gov.br/
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mencionada em Edital ou aviso a ser publicado, sendo do candidato a responsabilidade de 

acompanhar na Imprensa Oficial do Município e pelos sites do IBAM e da Prefeitura, as 

eventuais retificações. 

11.10. A Prefeitura e o Instituto Brasileiro de Administração Municipal não se responsabilizam por 

quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este Concurso. 

11.11. O prazo de validade deste Concurso Público é de 2 (dois) anos, a contar da data de 

homologação, prorrogável por igual período, a juízo da Administração Municipal. 

11.12. O resultado final do Concurso Público será homologado pelo Prefeito. 

11.13. A publicação dos atos relativos à convocação para posse e nomeação, após a homologação do 

Concurso Público, serão de competência exclusiva da Prefeitura. 

11.14. Não serão fornecidos atestados, declarações, certidões relativas à habilitação, classificação ou 

nota de candidatos valendo para tal fim os resultados divulgados através da Imprensa Oficial 

do Município e dos sites do IBAM e da Prefeitura. 

11.15. As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e duvidosos serão resolvidos, em 

caráter irrecorrível, pela Comissão designada para a realização do presente Concurso Público 

e pelo IBAM, no que couber. 

 

Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente Edital que será publicado na Imprensa 

Oficial do Município e afixado no local de costume. 

 

 

 

MARY C. F. MARINHO 

Secretária Municipal de Gestão de Pessoas 

 

 

Publicado na Imprensa Oficial do Município de Jundiaí e registrado na Secretaria Municipal de Gestão 

de Pessoas, aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e quinze. 
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ANEXO I – SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES (conforme legislação em vigor) 

Prefeitura de Jundiaí – Concurso Público nº 071/2015 
 

 
CARPINTEIRO 
 

Descrição Sumária: 
Executar serviços de carpintaria em madeira, fazendo, montando, desmontando e reformando, diversos 
acessórios, estrados, andaimes, caixas e mesas e fazer manutenção nos telhados, substituir portas, 
dobradiças e fechaduras. 
 

Atribuições: 
Executar serviços de carpintaria em madeira, montar, desmontar e reformar acessórios diversos, estrados, 
andaimes, caixas e mesas; 
Realizar a manutenção de telhados, montar esquadrias, portas, dobradiças e fechaduras; 
Utilizar todo o tipo de ferramentas e máquinas de carpintaria; 
Operar e checar o estado e o funcionamento das máquinas, ferramentas (plaina, tupia, serras) e equipamentos; 
Solicitar, quando necessário, manutenção e reparo de equipamentos, máquinas e ferramentas; 
Observar as normas de segurança para execução dos trabalhos; 
Utilizar adequadamente os equipamentos de proteção individual; 
Manter limpo e organizado o local de trabalho; 
Zelar pelo material utilizado; 
Executar quaisquer outras atividades típicas do cargo e/ou do órgão de lotação.  

 
MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 
 

Descrição Sumária: 
Dirigir veículos leves, transportando pessoas, cargas, correspondências, equipamentos e outros. 
 

Atribuições: 
Dirigir veículos leves, transportando pessoas, cargas, equipamentos e outros; 
Manter o veículo sob sua responsabilidade em perfeitas condições de limpeza e higiene; 
Orientar o carregamento e descarregamento de cargas; 
Providenciar o abastecimento e a manutenção preventiva e corretiva do veículo; 
Verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização; 
Zelar pela segurança dos passageiros; 
Executar quaisquer outras atividades típicas do cargo e/ou do órgão de lotação;  

 
MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS 
 

Descrição Sumária: 
Dirigir veículos pesados, como caminhões, ônibus especiais, transportando pessoas, cargas, 
correspondências, equipamentos e outros. 
 

Atribuições: 
Dirigir veículos pesados, ônibus especiais, transportando pessoas, cargas, equipamentos e outros; 
Manter o veículo sob sua responsabilidade em perfeitas condições de limpeza e higiene; 
Orientar o carregamento e descarregamento de cargas; 
Providenciar o abastecimento e a manutenção preventiva e corretiva do veículo; 
Verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização; 
Zelar pela segurança dos passageiros; 
Executar quaisquer outras atividades típicas do cargo e/ou do órgão de lotação; 
 

OPERADOR DE MÁQUINAS (Carregadeira; escavadeira hidráulica; retro escavadeira e 
Máquina de Lâmina; Moto niveladora – Patrol) 
 

Descrição Sumária: 
Operar máquinas, tratores, máquina retro-escavadeira hidráulica e máquina pavimentadora, tipo vibro - 
acabadora hidráulica, atendendo a demanda da área de atuação. 
 

Atribuições: 
Operar máquinas, tratores, verificando previamente as condições de uso dos equipamentos, tais como 
vazamentos, estado das lâminas, níveis de água e óleo, funcionamento do painel, etc.; 
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Nivelar áreas de lançamento, aterrar áreas, efetuar desmatamentos, destocamento, limpeza de terrenos, 
dragagem de rios e canais de extração de areia ou cascalho; 
Operar máquina retro-escavadeira hidráulica, em tarefas de escavação, remoção e descarregamento de terra, 
pedra, areia, cascalho e materiais análogos; 
Operar máquina pavimentadora, tipo vibro - acabadora hidráulica, estendendo e homogeneizando as camadas 
de asfalto; 
Operar máquina pá-carregadeira, trator de lâmina, draga, moto-niveladora, compactadora, vibradora e demais 
máquinas de construção civil; 
Alimentar máquina vibro - acabadora, abastecendo-a com os materiais necessários, a fim de prepará-la para 
misturar e aplicar o revestimento, controlando o andamento da operação, regulando o consumo do material e a 
temperatura da mistura asfáltica, para formar camadas com a espessura especificada; 
Efetuar a manutenção da máquina, abastecendo-a e lubrificando-a, para assegurar seu bom funcionamento; 
Providenciar a manutenção preventiva e corretiva do equipamento; 
Manter o equipamento em perfeitas condições de limpeza e higiene; 
Observar as normas de segurança para execução dos trabalhos, utilizando adequadamente os equipamentos 
de proteção individual que lhe forem fornecidos, a fim de garantir a própria proteção e a da equipe de trabalho; 
Zelar pela conservação das máquinas, ferramentas e equipamentos utilizados nos serviços; 
Executar quaisquer outras atividades típicas do cargo e/ou do órgão de lotação. 
 

PEDREIRO 
 

Descrição Sumária: 
Executar serviços de manutenção civil e construção de estruturas de alvenaria. Aplicar revestimentos e contra 
pisos. Organizar e preparar o local de trabalho na obra. 
 

Atribuições: 
Executar serviços de manutenção civil em prédios públicos, praças, parques e outros, reparando estruturas 
danificadas. 
Executar serviços de construção de estruturas em alvenaria; 
Aplicar reboco, revestimentos e contra pisos; 
Efetuar a limpeza de calhas e galerias, para remoção de barro e detritos 
Operar máquina desentupidora ou outro equipamento apropriado; 
Observar as normas de segurança para execução dos trabalhos; 
Utilizar adequadamente os equipamentos de proteção individual; 
Observar as normas de segurança para execução dos trabalhos, utilizando adequadamente os equipamentos 
de proteção individual que lhe forem fornecidos, a fim de garantir a própria proteção e a da equipe de trabalho; 
Zelar pelo material utilizado; 
Executar quaisquer outras atividades típicas do cargo e/ou do órgão de lotação.  

 
PINTOR 
 

Descrição Sumária: 
Executar serviços de pintura em prédios públicos, praças e parques. Revestir tetos, paredes e outras partes de 
edificações. Preparar as superfícies a revestir. Combinar materiais. 
 

Atribuições: 
Pintar superfícies externas e internas de prédios públicos e outras obras civis; 
Pintar paredes, tetos, muros, bem como, vitrôs, pisos, armários, prateleiras, maquinários, tubulações, ferragens 
e outros equipamentos; 
Misturar tintas para obtenção das cores desejadas e aplicá-las com a utilização de pincéis, brochas, rolos ou 
revólver de pintura; 
Realizar a pintura de placas, faixas de segurança e de sinalização; 
Fazer retoques de paredes, tetos e molduras, utilizando gesso ou massa corrida; 
Lixar e raspar superfícies, preparando-as para receber revestimento; 
Lixar e envernizar portas de madeira, para serviços de acabamento; 
Observar as normas de segurança para execução dos trabalhos; 
Observar as normas de segurança para execução dos trabalhos, utilizando adequadamente os equipamentos 
de proteção individual que lhe forem fornecidos, a fim de garantir a própria proteção e a da equipe de trabalho; 
Manter o local de trabalho limpo e organizado; 
Zelar pelo material utilizado; 
Executar quaisquer outras atividades típicas do cargo e/ou do órgão de lotação.  
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ANEXO II – PROGRAMAS DAS PROVAS  

Prefeitura de Jundiaí – Concurso Público nº 071/2015 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

Carpinteiro, Motorista de Veículos Leves, Motorista de Veículos Pesados, Operador de Máquinas 
(todos), Pedreiro e Pintor,  
Português:- Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, 
conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; 
Acentuação gráfica; Pontuação; Classes gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: 
emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
Matemática:- Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais (R): operações, propriedades e 
problemas; Cálculos Algébricos; Grandezas Proporcionais - Regra de Três Simples e Composta; 
Porcentagem e Juro Simples; Sistema Monetário Brasileiro; Equaçã o do Primeiro e Segundo Graus 
- problemas; Sistema Decimal de Medidas (comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e 
tempo) - transformação de unidades e resolução de problemas; Geometria: ponto, reta, plano – 
ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros, circunferência, círculo e seus elementos respectivos 
– figuras geométricas planas (perímetros e áreas) – sólidos geométricos (figuras espaciais): seus 
elementos e volumes; Funções do 1º e 2º graus; Sequências, Progressões Aritméticas e 
Geométricas. Resolução de problemas. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Carpinteiro 
Conhecimentos sobre equipamentos de proteção individual – EPI’s. Conhecimentos técnicos da área, uso 

adequado de materiais e equipamentos. 

Motorista de Veículo Leve 
Conhecimento sobre todo o funcionamento e operação, manutenção, conservação de veículos; Conhecimento 

do Código de Trânsito Brasileiro. Legislação e Sinalização de Trânsito. Normas gerais de circulação e conduta. 

Direção defensiva. Primeiros Socorros. Noções de mecânica básica.  

Motorista de Veículo Pesado 

Regulamento do trânsito; placas de regulamento; placas de advertência; conhecimentos básicos em mecânica, 

manutenção e conservação de veículos a diesel; conhecimentos básicos em eletricidade de veículos. 

Conhecimentos sobre equipamentos de proteção individual – EPIs; Conhecimentos sobre Lei 9.503 de 

23/09/97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro. Utilização de materiais e equipamentos na área de 

atuação. Direção Defensiva. 

 

Operador de Máquinas (Todos) 

Conhecimento sobre equipamentos de proteção individual – EPIs; Conhecimento sobre todo o funcionamento e 

operação, manutenção, conservação e limpeza de máquinas pesadas - retro-escavadeira, motoniveladoras 

(Patrol), pá carregadeira, rolo de compactação etc.; Conhecimentos da Lei 9.503 de 23/09/97 que instituiu o 

Código de Trânsito Brasileiro. Higiene e Limpeza. Utilização de materiais e equipamentos na área de atuação. 

Utilização de equipamentos de proteção individual na área de atuação. 

Pedreiro 

Conhecimentos sobre equipamentos de proteção individual – EPI’s. Conhecimentos técnicos da área, uso 

adequado de materiais e equipamentos. 

 

Pintor  

Conhecimentos sobre equipamentos de proteção individual – EPI’s. Conhecimentos técnicos da área, uso 

adequado de materiais e equipamentos. 
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      ANEXO III - FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

Prefeitura de Jundiaí – Concurso Público nº 071/2015 
 

 Obs.: Ler atentamente o Capítulo Referente aos Recursos antes do preenchimento. 

                                                                                                                                                           

  

 NOME DO CANDIDATO: _______________________________________________________________________ 

 N
o
 DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________ 

 CARGO: ____________________________________________________________________________________ 

               

 TIPO DE RECURSO: (marcar um X) 

               

 (   ) CONTRA O EDITAL 

 (   ) CONTRA GABARITO 

 (   ) CONTRA PONTUAÇÃO PROVA OBJETIVA 

 (   ) CONTRA A PROVA PRÁTICA 

 (   ) OUTROS 

  

 N
o
 DA QUESTÃO (caso o recurso refira-se à questão/gabarito divulgado) __________ 

 FUNDAMENTAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Assinatura do Candidato: _____________________________________________________________________ 

 

 Data: ______/_______/_____. 
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ANEXO IV - REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA 

PROVA 

 

Prefeitura de Jundiaí – Concurso Público nº 071/2015 

ANEXAR LAUDO MÉDICO QUE JUSTIFIQUE A SOLICITAÇÃO FEITA 

 

 

NOME DO CANDIDATO: ____________________________________________________________________ 

N
o
 DE INSCRIÇÃO:_________________________________________________________________________ 

NÚMERO DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE: __________________________________________________ 

CARGO PRETENDIDO: _____________________________________________________________________ 

 
Descrever a condição especial que necessita para realizar a prova 
 
 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Data: _______/_______/________. 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato: ____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


