
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA/SP 
Concurso Público de Provas Nº 02/2015 

RERRATIFICADO EM 13/10/2015 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS PRÁTICAS, HOMOLOGAÇÃO PARCIAL E 

RESPOSTA DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO DAS PROVAS DISCURSIVAS 

 
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais, através da Comissão de 
Concurso especialmente nomeada pelo Decreto executivo nº 461/2014, no uso de suas atribuições legais: 
 
I. CONVOCA PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS no dia, horários e locais a seguir, os Candidatos abaixo 
relacionados, inscritos nos Cargos: AGENTE DE SAÚDE, ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO E MONITOR CULTURAL:  

DIA: 18/10/2015 - Abertura dos Portões: 08h - Fechamento: 08h30 

CARGO / CONVOCADOS LOCAL INSTRUÇÕES 

MONITOR CULTURAL 
MÚSICA / INSTRUMENTAL 

PERCUSSÃO 
Do 1º ao 6º classificado 

CASA DA CULTURA MARIA BOVE CONEGLIAN 
(Sede da Orquestra Municipal de Sopros) 

Rua 7 de setembro, 935, Centro – Lençóis Paulista 

Os candidatos deverão levar baquetas 
próprias para cada instrumento  
(ver abaixo informações específicas 
sobre a Prova). 

 

DIA: 18/10/2015 - Abertura dos Portões: 07h30 - Fechamento: 08h00 

CARGO / CONVOCADOS LOCAL INSTRUÇÕES 

ASSISTENTE TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

Do 1º ao 21º classificado 

Diretoria de Tecnologia e Informação, sita 
na Avenida Brasil, 902, Centro, Lençóis 

Paulista, SP. 

Os candidatos serão divididos em 2 
(duas) turmas, por ordem de chegada, 
em virtude da quantidade de 
computadores disponíveis. 
(ver abaixo informações específicas 
sobre a Prova). 

 

DIA: 18/10/2015 - Abertura dos Portões: 11h30 - Fechamento: 12h00 

CARGO / CONVOCADOS LOCAL INSTRUÇÕES 

AGENTE DE SAÚDE 
Do 1º ao 23º classificado 

Diretoria de Tecnologia e Informação, sita 
na Avenida Brasil, 902, Centro, Lençóis 

Paulista, SP. 

Os candidatos serão divididos em 2 
(duas) turmas, por ordem de chegada, 
em virtude da quantidade de 
computadores disponíveis.  
(ver abaixo informações específicas 
sobre a Prova). 

 

CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA 2ª FASE: 
Os candidatos acima convocados deverão comparecer aos locais designados para a realização da 2ª FASE com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos, OBRIGATORIAMENTE, de documento de identidade original com foto ou quaisquer uns dos descritos 
no ITEM 4.8 do Edital Completo, devendo estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza. 

 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA A PRESTAÇÃO DA PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA 
A prova será realizada em laboratório de informática com instrumentação própria cedida pela Prefeitura, sendo utilizados 
microcomputadores com Sistema Operacional Windows XP ou superior e Libreoffice OpenOffice Writer e OpenOffice Calc, 
conforme quadro de Convocação e terá duração de 01h00 (uma hora) por turma. 
Cada candidato deverá gravar sua prova em “CD”. Este quesito não valerá pontuação e em caso de dificuldade poderá ser 
utilizado o auxílio dos fiscais de sala, ficando desde já estabelecido que cada candidato ficará responsável por verificar se os 
dados foram gravados com sucesso. Após o término da realização da Prova, o candidato deverá assinar o “CD” onde estará 
gravada sua prova e entregá-lo ao fiscal responsável pela aplicação das provas.  
Cabe ao candidato o conhecimento de conceitos básicos do sistema operacional Windows tais como criação de uma pasta ou 
localização da mesma e utilização do conteúdo nela existente.  
A Integri Brasil não se responsabilizará por eventuais problemas com a rede elétrica, pane nos computadores, nos sistemas 
operacionais e/ou programas utilizados na realização das Provas Práticas. 
O Roteiro de Exercícios será divulgado a partir das 18h00 do dia subsequente da realização da prova e ficará disponível no site 
apenas durante o período de recurso contra a aplicação da prova prática.  
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Durante a realização da prova prática não será permitido aos candidatos qualquer tipo de comunicação entre os mesmos, ou com 
qualquer outra pessoa que não o Fiscal, quer direta, indireta ou remotamente, mediante o uso de algum tipo de técnica ou 
tecnologia, sob pena de caracterização de fraude e exclusão (desclassificação) do candidato infrator do certame.  
Por razões de ordem técnica e de segurança, não serão fornecidos exemplares ou cópias do Roteiro de Exercícios aos candidatos 
ou às instituições de direito público ou privado, mesmo após o encerramento do Concurso. 
Conteúdo da Prova Prática de Informática:  
De acordo com a descrição dos cargos transcritas no Anexo I, a Prova Prática de Informática será a reprodução de atividades 
onde serão avaliados os conhecimentos e a experiência do candidato na execução dos trabalhos específicos na função. O 
candidato deve mostrar que tem o conhecimento em operação de microcomputadores; Sistema operacional Windows; 
Manipulação de arquivos e pastas. Para o cargo de Agente de Saúde, os candidatos deverão mostrar Conhecimentos 
pertinentes ao OpenOffice Writer: o candidato deverá saber, Formatação de Texto, Inserção de Itens (Inclusão e Manipulação 
de Imagens, Formas, cabeçalho e rodapé, numeração de página e gráficos), criação de tabelas, formatação de Pagina, 
formatação de Parágrafo e utilização de estilo de texto. Para o cargo de Assistente Técnico Administrativo, os candidatos 
deverão mostrar Conhecimentos pertinentes ao OpenOffice Calc: o candidato deverá saber formatação de planilhas, 
formatação de células, utilização de fórmulas, funções básicas e criação de gráficos. 
 

 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA A PRESTAÇÃO DA PROVA PRÁTICA DE PERCUSSÃO 
A prova será realizada, conforme quadro de Convocação.  
A Prova será composta pela aplicação de partes específicas de percussão, que no caso serão: caixa, tímpano e marimba, dos 
quais o candidato deverá executar 3 (três) peças, utilizando baquetas específicas, sob avaliação da banca técnica presente. As 3 
(três) peças estão presentes no site da Prefeitura Municipal, www.lencoispaulista.sp.gov.br, através dos links “Cidadão”, “Concursos”. 
Cabe ao candidato baixar os arquivos (Partes). A banca também disponibilizará outras Partes, que deverão ser executadas e 
solfejadas à “Primeira Vista”, a fim de verificar o nível de leitura de cada candidato. O candidato deverá delinear à banca como 
dirigir uma aula de percussão a alunos iniciantes. 
A prova será realizada com instrumentos e local cedido pela Prefeitura, devendo o candidato levar para a realização da prova 
somente baquetas próprias, ficando desde já estabelecido que o candidato que não estar de posse de baquetas próprias, será 
eliminado do certame. 
 
II. DIVULGA AS RESPOSTAS DOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA O RESULTADO DAS PROVAS DISCURSIVAS, 
divulgadas em 25/09/2015, cujo Parecer e resposta completa do Recurso Protocolado encontra-se disponível na Prefeitura de 
Lençóis Paulista, setor de Protocolo. 
 
Tendo em vista a conclusão dos trabalhos de realização do Concurso Público de Prova Nº 02/2015, da prova objetiva aplicada em 
23/08/2015 e discursivas para o cargo: Assistente Técnico Administrativo, não havendo pendências quanto aos recursos depois 
de decorridos os prazos legais, referente aos cargos: 

 

 AGENTE ADMINISTRATIVO 
 AGENTE ESCOLAR  
 ASSISTENTE DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
 ENGENHEIRO CIVIL 
 MONITOR DE CRECHE 
 MOTORISTA 

 
III. RESOLVE: 

 

RATIFICAR E HOMOLOGAR, o Resultado Final do Concurso Público para o provimento dos cargos acima descritos, em 
conformidade com os Editais publicados, especialmente a CLASSIFICAÇÃO FINAL dos candidatos devidamente 
divulgada através da Internet nos endereços www.lencoispaulista.sp.gov.br e www.integribrasil.com.br e ainda, afixada no 
quadro de avisos da Prefeitura de Lençóis Paulista, conforme disposto no Edital do Concurso Público de Provas Nº 
02/2015. 

Para que surtam os efeitos legais e que ninguém alegue ignorância, publica o presente termo, que fica à disposição por afixação 
nos locais de costume da Prefeitura de Lençóis Paulista e pela Internet nos endereços www.integribrasil.com.br e 
www.lencoispaulista.sp.gov.br, visando atender ao restrito interesse público. 
 
 
 

Lençóis Paulista, 6 de Outubro de 2015. 
 
 

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI 
Prefeita Municipal 
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