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FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA DE MOGI GUAÇU/SP 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS Nº 01/11 

 
EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO - FEG Nº 01/11 

 
COMISSÃO ORGANIZADORA DE CONCURSO PÚBLICO – PORTARIA Nº 037/2010 

REALIZAÇÃO: INTEGRI BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIA  LTDA. 
EDITAL COMPLETO – CONCURSO PÚBLICO – FEG Nº 01/11 

 
A FEG – Fundação Educacional Guaçuana, TORNA PÚBLICO que realizará, na forma prevista no Art. 37 da Cons-
tituição Federal, e Lei Municipal nº 3.467 de julho de 1997 e suas alterações, CONCURSO PÚBLICO de Provas, 
para o preenchimento dos Empregos criados para atender serviços relevantes e imprescindíveis nesta Fundação, 
por meio da execução técnico-administrativa da empresa INTEGRI BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LT-
DA, com a supervisão da Comissão Especial de Concursos especialmente nomeada pela Portaria nº 037/2010.  
O presente Concurso Público destina-se aos empregos das Cláusulas 1 e 2 deste edital, vagos, que se vagarem ou 
forem criados durante o prazo de validade deste, e a admissão se dará sob o Regime Jurídico da CLT – Consolida-
ção das Leis do Trabalho. 
A divulgação oficial do inteiro teor deste Edital e dos demais editais, relativos as demais etapas deste Concurso 
Público, dar-se-á com a afixação no local das inscrições, os seus extratos serão publicados no Jornal “O REGIO-
NAL” e afixados na  F.E.G – Fundação Educacional Guaçuana. Também em caráter meramente informativo na 
internet, pelos sites: www.integribrasil.com.br, e  www.feg.br. 
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FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA DE MOGI GUAÇU/SP 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS Nº 01/11 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1  O Concurso, para todos os efeitos, terá validade de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período 

a partir da data da homologação, que será publicada no Jornal O REGIONAL, pela Internet nos endereços 
www.feg.br. -  www.integribrasil.com.br e afixado no quadro de avisos da FEG. Fundação Educacional 
Guaçuana. 

1.2     O período de validade estabelecido para este Concurso não gera, para a F.E.G – Fundação Educacional 
Guaçuana, a obrigatoriedade de aproveitar todos os candidatos aprovados. A aprovação gera, para o 
candidato, apenas o direito à preferência na admissão, dependendo da sua classificação no Concurso; 

1.3  Para todos os efeitos, a HOMOLOGAÇÃO e as listas finais dos classificados no Concurso, que terá validade 
durante o ano letivo de 2011 e 2012, serão publicados no Jornal O REGIONAL e afixadas no quadro de 
avisos da F.E.G - Fundação Educacional Guaçuana. 

1.4 Os candidatos habilitados, classificados e convocados serão contratados sob o Regime da CLT – Consolida-
ção das Leis do Trabalho, e nos termos disciplinados pela legislação municipal de Mogi Guaçu em vigor apli-
cável à espécie. 

1.5 A descrição dos empregos, indicações dos conteúdos a serem estudados para as provas, e demais requisitos 
inerentes aos empregos encontram-se dispostos no ANEXO I - DESCRIÇÃO DO EMPREGO e ANEXO II -  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO e BIBLIOGRÁFICO; que fazem parte integrante e inseparável deste Edital. 

 

2. DOS EMPREGOS E PRÉ-REQUISITOS 

 
2.1 - Vagas previstas para o presente Concurso Público de Provas, a saber: 
 

a) Empregos com Exigência de Ensino Fundamental Incompleto 

Código do 
Emprego 

Empregos vagas 
Requisitos exigidos na 

Contratação 

Salário 

Referência 
Agosto/2010 

R$ 

Carga Horá-
ria 

Mensal 

Taxa de 
Inscrição 

1.00 
Motorista 
(FMPFM) 

01 
Ensino Fundamental Incompleto 
– Ser portador da CNH categoria 
– “C” 

L – 

R$ 797,42 

220 horas 

mensais 
R$ 12,90 

1.01 
Vigia 
(FMPFM) 

01 Ensino Fundamental Incompleto 
G – 

R$ 657,01 

220 horas 

mensais 
R$ 12,90 

b) Empregos com Exigência de Ensino Fundamental Completo 

Código do 
Emprego 

Empregos vagas 
Requisitos exigidos na 

Contratação 

Salário 

Referência 
Agosto/2010 

R$ 

Carga Horá-
ria 

Mensal 

Taxa de 
Inscrição 

1.02 
Auxiliar de Biblioteca 
(FMPFM) 

01 Ensino Fundamental Completo 
E – 

R$ 628,90 

200 horas 

mensais 
R$ 17,20 

1.03 
Auxiliar de Biblioteca 
(Prof. Cid Chiarelli) 

01 Ensino Fundamental Completo 
E – 

R$ 628,90 

200 horas 

mensais 
R$ 17,20 

1.04 
Auxiliar de Escritório 
(FMPFM) 

01 Ensino Fundamental Completo 
E – 

R$ 628,90 

200 horas 

mensais 
R$ 17,20 

1.05 
Inspetor de Alunos  
(Prof. Cid Chiarelli) 

01 Ensino Fundamental Completo 
E – 

R$ 628,90 

200 horas 

mensais 
R$ 17,20 

http://www.integribrasil.com.br/
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FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA DE MOGI GUAÇU/SP 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS Nº 01/11 

 

c) Empregos com Exigência de Ensino Médio completo e/ou Técnico 

Código do 
Emprego 

Empregos vagas 
Requisitos exigidos na 

Contratação 

Salário 

Referência 
Agosto/2010 

R$ 

Carga Horá-
ria 

Mensal 

 

Taxa de 
Inscrição 

2.00 
Auxiliar Educacional 
(FMPFM) 

01 Ensino Médio Completo 
I – 

R$ 718,62 

220 horas 

mensais 
R$ 21,50 

2.01 
Auxiliar de Ensino 
(FMPFM) 

01 Ensino Médio Completo 
L – 

R$ 797,42 

200 horas 

mensais 
R$ 21,50 

2.02 
Auxiliar de Tesouraria 
(FMPFM) 
 

01 Ensino Médio Completo 
L – 

R$ 797,42 

200 horas 

mensais 
R$ 21,50 

2.03 

Técnico de Laboratório 
Área de Biologia/Química 
(FMPFM) 
 

01 

Ensino Médio Completo com 
Curso Técnico na área de Biolo-
gia e/ou Bioquímica e/ou Quími-
ca. 

I – 

R$ 718,62 

200 horas 

mensais 
R$ 21,50 

2.04 

Técnico de Laboratório de 
Eletrônica 
(FMPFM) 
 

01 
Ensino Médio Completo com 
Curso Técnico na área de Eletrô-
nica e/ou elétrica. 

I – 

R$ 718,62 

200 horas 

mensais 
R$ 21,50 

2.05 

Técnico de Laboratório de 
Informática 
(FMPFM) 
 

01 

Ensino Médio Completo com 
Curso Técnico na área de pro-
gramação de dados (software) 
e/ou montagem e manutenção de 
equipamentos (hardware).  

Q – 

R$ 1.082,03 

180 horas 

mensais 
R$ 21,50 

 

2.2 Cada candidato poderá inscrever-se para mais de um dos empregos abaixo listados, respeitando o período 
indicado, a saber: 
 

1º PERÍODO 2º PERÍODO 

1.00 – Motorista (FMPFM) 1.01 – Vigia (FMPFM) 

1.02 - Auxiliar de Biblioteca (FMPFM) 1.03 - Auxiliar de Biblioteca - (Prof. Cid Chiarelli) 

1.04 - Auxiliar de Escritório - (FMPFM) 1.05 - Inspetor de Alunos - (Prof. Cid Chiarelli) 

2.00 - Auxiliar Educacional - (FMPFM) 2.01 - Auxiliar de Ensino - (FMPFM) 

2.02 - Auxiliar de Tesouraria - (FMPFM) 2.03 - Técnico de Laboratório de Biologia/química - (FMPFM) 

2.04 - Técnico de Laboratório de Eletrônica - (FMPFM) 2.05 - Técnico de Laboratório de Informática - (FMPFM 

 
2.3 O candidato poderá prestar provas para mais de um emprego, desde que tenha efetuado as respectivas ins-

crições, e não haja coincidência de horários. Havendo coincidência de horários das provas, o candidato deve-
rá escolher qual delas prestará consequentemente desistindo da(s) outra(s) inscrição(ões). 

2.4 A Fundação Educacional Guaçuana não está obrigada, por motivo algum, a deliberadamente designar datas 
e horários distintos para atender a necessidade ou a conveniência de qualquer candidato. 

 

3. DA REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 
3.1 - INSCRIÇÕES PRESENCIAIS 
 
No período de 08 de fevereiro à 18 de fevereiro de 2011, pessoalmente ou por procuração das 08h00min às 
17h00min, de segunda a sexta-feira (exceto sábados, domingos e feriados), diretamente na Sala Multiuso da Biblio-
teca Municipal localiza da na Av. Dos Trabalhadores, 2651 – JD. Camargo - Mogi Guaçu/SP, munido obrigatori-
amente, do (a): 
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FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA DE MOGI GUAÇU/SP 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS Nº 01/11 

 
I -      RG - cópia (xérox) do documento de identidade com foto. 
II -    CPF – cópia simples. 
III -   FICHA DE INSCRIÇÃO, devidamente preenchida e assinada, fornecida no local de inscrição. 
IV -  ORIGINAL DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO da taxa de inscrição correspondente ao emprego preten-

dido, que poderá ser recolhida, via depósito bancário - em favor da INTEGRI BRASIL no seguinte banco: 
a) Banco do Brasil –  Agência 6523-4 – c/c 0025267 
 
3.1.1  A Ficha de Inscrição, fornecida no local indicado, deverá ser devidamente preenchida em todos os campos e 

assinada pelo Candidato, DECLARANDO, sob as penas da lei, que os dados anotados naquele formulário 
são verdadeiros. Declarando ainda que tenha pleno conhecimento e aceita integralmente, as normas, condi-
ções e exigências estabelecidas no presente Edital; assumindo ter ciência dos requisitos gerais para investi-
dura.    

3.1.2 Poderá ser feita inscrição por terceiros mediante procuração simples (não haverá necessidade do reconhe-
cimento de firma na procuração), acompanhada de cópia legível do documento de identidade e do C.P.F do 
candidato e do documento de identidade do mandatário. Deverá ser apresentada para cada candidato ou 
para cada emprego inscrito uma procuração específica, a qual ficará retida. O candidato inscrito por procu-
ração assume total responsabilidade pelas informações prestadas na ficha de inscrição por seu procurador, 
arcando com as conseqüências de eventuais erros de preenchimento. 

3.1.3 A empresa responsável pelo concurso poderá, excepcionalmente, abrir postos de recebimento  no próprio 
 local da inscrição caso verifique a necessidade de agilização dos trabalhos, visando atender ao interesse 
 público 

 

3.2 – INSCRIÇÕES POR INTERNET 

 
No período de 08 de fevereiro a 21 de fevereiro de 2011, devendo para tanto: 
 
Acessar o site www.integribrasil.com.br; Localizar o “link” correspondente ao CONCURSO PÚBLICO DA FEG – 
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA Nº 01/2011, no item “Inscrições Abertas”, clicar sobre o Emprego 
Pretendido. Digitar o CPF e Validá-lo posteriormente. Preencher todos os dados solicitados e SALVAR DADOS. 
Clicar em “Confirmar Inscrição”.  
Nota Importante: Consultar o Edital antes de efetivar a inscrição. 
 
3.2.1 Efetuar o pagamento da Taxa de Inscrição, no valor correspondente ao EMPREGO pretendido, na Rede 

Bancária ou Casas Lotéricas, até a data de vencimento estipulado no Boleto Bancário.  
3.2.2 Não será aceito pagamento de inscrição após a data de vencimento impresso no boleto bancário. 
3.2.3 O valor da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma.  
3.2.4 A inscrição somente será validada após a confirmação do recebimento do crédito pela instituição financeira 

competente.   
3.2.5 A INTEGRI BRASIL e a Fundação Educacional Guaçuana não se responsabilizarão por solicitações de 

inscrição via Internet não recebidas e/ou não confirmadas, decorrentes de problemas técnicos em micro-
computadores, falhas de comunicação, congestionamento de  linhas de transmissão ou outros fatores que 
impossibilitem o envio e/ou o recebimento de dados; 

3.2.6 Não é necessário o envio de cópia de documento de identidade, sendo de responsabilidade exclusiva dos 
candidatos a veracidade dos dados cadastrais informados na ficha de inscrição, sob penas da lei; 

3.2.7 No dia da realização da prova o candidato deverá levar o comprovante de inscrição, além de docu-
mento de identidade original, com foto; 

3.2.8 Não serão aceitas inscrições via postal, por fax, condicional, provisória ou fora do período da inscrição esta-
belecido neste Edital; 

3.2.9 A inscrição implicará na completa ciência e aceitação integral, ainda que de forma tácita, das normas e con-
dições estabelecidas neste edital, sobre as quais não se poderá alegar desconhecimento. 

 
 
 

http://www.integribrasil.com.br/
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FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA DE MOGI GUAÇU/SP 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS Nº 01/11 

3.3 - SÃO CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO: 
 
3.3.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos da legislação federal em vigor. 
3.3.2 Possuir documento oficial de identidade, com foto, expedido pela Secretaria de Segurança Pública Estadu-

al, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar ou pelo Ministério das Relações Exteriores (cédula de identi-
dade para estrangeiros, no prazo de validade), Carteira Nacional de Habilitação (modelo atual, com foto), ou 
cédula de identidade fornecida por órgãos ou conselhos de classe que, por Lei Federal, valem como docu-
mento de identidade, como por exemplo, as emitidas pelos conselhos regionais ou autarquias corporativas, 
e a carteira de trabalho e previdência social. 

3.3.3 Declarar e preencher todos os requisitos estabelecidos no Edital, e na legislação em vigor, para a eventual 
contratação, não registrar antecedentes criminais, com sentença penal condenatória transitada em julgado, 
relativamente a crime praticado contra a Fundação Educacional Guaçuana, ou contra crianças e adolescen-
tes, gozar de boa saúde física e mental, e não possuir deficiência ou necessidade especial que impossibilite 
o exercício das atribuições do emprego público pretendido, estar no gozo dos direitos políticos e civis e es-
tar quite com o Serviço Militar. 

3.3.4 No ato da inscrição o candidato portador de deficiência ou necessidades especiais deverá declarar sua in-
tenção de concorrer às vagas reservadas aos deficientes físicos, mencionando a deficiência da qual é por-
tador, devendo, até a data do encerramento das inscrições, enviar via SEDEX com AR, à INTEGRI BRASIL 
ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA – Rua Santana, 465 – Centro – ITU - SP – CEP 13.300220, docu-
mentação hábil comprobatória da espécie, do grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao có-
digo correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como das condições especiais 
que necessitará para realizar a(s) prova(s) deste Concurso Público. 

 
3.4 - CONDIÇÕES GERAIS 
 

3.4.1 Decorridos 10 dias úteis do encerramento das inscrições, o candidato deverá conferir, nos endereços ele-
trônicos www.feg.br ou www.integribrasil.com.br, se a inscrição foi deferida e se os dados estão corretos. 
Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contado com a INTEGRI BRASIL, pelo e-mail conta-
to@integribrasil.com.br ou de segunda a sexta-feira das 8h30min às 17h30min, pelo telefone (11) 
4022.7166 (Itu/SP). 

3.4.2 Na hipótese de haver caso(s) de indeferimento(s), divulgação de listagem com número da inscrição e do 
documento de identidade nele fornecido, bem como do(s) motivo(s) do(s) indeferimento(s) haverá manifes-
tação escrita, que será divulgada por publicação na imprensa oficial do município, dentro do prazo de até 10 
(dez) dias do encerramento das inscrições. Em não havendo tal manifestação é porque todas as inscrições 
foram consideradas deferidas. 

3.4.3 O candidato será integralmente responsável pela veracidade das informações prestadas quando da realiza-
ção de sua inscrição, arcando com as eventuais sanções administrativas, civis e penais, nos termos do dis-
posto neste Edital e na legislação em vigor, por qualquer erro, omissão ou falsidade, independentemente de 
culpa ou dolo. 

3.4.4 Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de empregos. Os dados constantes na res-
pectiva ficha somente poderão sofrer alterações no caso de mudança de endereço, fato que deverá ser do-
cumentalmente comprovado e encaminhado à Comissão Organizadora do Processo Seletivo, para deferi-
mento ou não. 

3.4.5  Não serão aceitas solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido neste Edital. 

3.4.6 A Comissão Organizadora do Concurso Público não será responsável por eventuais coincidências de datas 
e horários de inscrições ou provas e quaisquer outras atividades do certame. 

3.4.7. Informações referentes ao Concurso Público de que trata este Edital poderão ser obtidas/confirmadas pelos 
sites na Internet www.feg.br e www.integribrasil.com.br, ou de segunda a sexta-feira das 08h30min às 
17h30min, ou pelo telefone (11) 4022.7166 (Itu/SP). 

 
 
 
 

http://www.feg.b/
http://www.integribrasil.com.br/
mailto:contato@integribrasil.com.br
mailto:contato@integribrasil.com.br
http://www.feg.br/
http://www.integribrasil.com.br/
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FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA DE MOGI GUAÇU/SP 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS Nº 01/11 

3.5 - CONDIÇÕES ESPECIAIS: 
 
3.5.1 O candidato que necessitar de prova especial, descritas no item 3.5.3, deverá requerê-la quando do preen-

chimento da ficha de inscrição, em campo específico nela existente. Deverá, ainda, encaminhar documenta-
ção comprobatória, até a data do encerramento das inscrições, via SEDEX com AR, para INTEGRI BRASIL 
ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. no seguinte endereço: Rua Santana, 465 – Centro – ITU - SP – 
CEP 13.300220. 

3.5.2 O candidato que não atender o disposto no subitem 3.5.3, seja qual for o motivo alegado, não terá a prova 
ou condição especial providenciada. A solicitação de condição especial será atendida obedecendo a crité-
rios de viabilidade e de razoabilidade. 

3.5.3 A documentação comprobatória deverá acompanhar pedido do candidato detalhando clara e objetivamente 
a(s) condição (ões) especial (is) que necessita, como por exemplo: provas ampliadas, impressas em Braille, 
auxílio de fiscal para leitura das provas, auxílio de fiscal para transcrição das respostas das provas para o 
gabarito oficial (folha de respostas), sala de fácil acesso, ou outras condições. 

3.5.4  Caso o candidato não apresente documentação considerada válida para o fim de comprovar sua(s) neces-
sidade(s) especial(is), a solicitação, seja qual for o motivo alegado, será indeferida, mesmo que o candidato 
tenha assinalado ser pessoa portadora de deficiência (necessidades especiais) na Ficha de Inscrição. 

3.5.5 A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar um acom-
panhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da crian-
ça. A candidata nesta condição que não levar acompanhante, não poderá interromper a realização da prova 
para amamentar, sem ter de entregá-la definitivamente, como se já estivesse concluída. 

 
3.6 – CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 
 
3.6.1 Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos na data da admissão. 
3.6.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado. 
3.6.3 Não ter sido exonerado/demitido “a bem do serviço público” ou por justa causa de cargo/emprego ou função 

junto a Administração Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal. 
3.6.4 Não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria compulsória (70 anos) nos ter-

mos do artigo 40 inciso II da Constituição Federal; 
3.6.5 Comprovar com documentação hábil que possui/preenche os requisitos exigidos neste Edital e na legislação 

em vigor. 
3.6.6 O não atendimento do disposto nesta Cláusula implicará na anulação de todos os atos praticados pelo can-

didato, inclusive os resultados das provas que prestou e de sua classificação final, com perda de qualquer 
direito ou expectativa de direito à contratação resultante da aprovação neste concurso público. 

 

4. DOS CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

4.1 Às pessoas portadoras de deficiência ou necessidades especiais é assegurado o direito de se inscrever 
neste Concurso Público, desde que a deficiência de que sejam portadoras ou necessidades especiais sejam 
compatíveis com as atribuições dos empregos a ser exercida. 

4.2 No ato da inscrição a pessoa deficiente ou portadora de necessidades especiais deverá assim declarar-se, 
requerendo, na oportunidade, sob pena de preclusão, as condições que precisará para realizar a(s) pro-
va(s). 

4.3 No caso de haver candidato(s) aprovado(s) no certame, que seja(m) portador(es) de necessidades especi-
ais, deverá ser oferecida a vigésima (20ª) vaga a cada vinte (20) admissões, desde que não haja incapaci-
dade para o exercício das atribuições da categoria funcional pretendida, verificada em exame médico ad-
missional,. 

4.4 Será considerada como deficiência aquela conceituada na Medicina especializada, de acordo com os pa-
drões mundialmente estabelecidos, observados os critérios médicos de capacitação laboral. 

4.5 Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual ou auditiva passíveis de correção 
simples pelo uso de lentes ou aparelhos específicos. 
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4.6 Na falta de candidatos selecionados para as vagas reservadas aos portadores de deficiência, essas serão 
preenchidas pelos demais candidatos, observando-se a ordem de classificação; 

4.7 O candidato cego terá a prova aplicada em local isolado, por monitor especializado disponibilizado pela 
INTEGRI BRASIL, devendo o candidato ser acompanhado por pessoa de sua confiança, ficando presente 
durante toda a realização da prova, podendo ainda, utilizar-se de soroban. 

4.8 O candidato impossibilitado de escrever terá a prova aplicada em local isolado, por monitor especializado 
disponibilizado pela INTEGRI BRASIL, devendo o candidato ser acompanhado por pessoa de sua confian-
ça, ficando presente durante toda a realização da prova. 

4.9 Não obsta à participação no Concurso Público a utilização, em razão da deficiência (da necessidade espe-
cial), de material tecnológico próprio, de uso habitual, ou a necessidade de preparação de ambiente físico. 

4.10 O candidato que declarar falsamente a deficiência/necessidade especial será excluído do Concurso Público, 
se confirmada tal situação, em qualquer fase do certame, sujeitando-se as consequências legais por sua 
conduta. 

4.11 Os portadores de deficiência/necessidades especiais participarão deste Concurso Público em igualdade de 
condições com os demais candidatos, no que concerne: a) ao conteúdo da(s) prova(s); b) à data, horário e 
endereço de realização das provas. 

4.12 A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, por categoria funcional, con-
tendo, a primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência, e a se-
gunda, somente a pontuação destes últimos, observada a respectiva ordem de classificação. 

4.13  À medida em que forem sendo oferecidas as vagas a Fundação Educacional Guaçuana convocará para 
contratação os candidatos pela ordem de classificação, iniciando pela lista geral dos candidatos, seguida da 
lista de candidatos portadores de deficiência, observando-se a partir de então, sucessiva alternância entre 
elas até a finalização das vagas reservadas, conforme a regra do subitem 4.3. 

4.14 Em caso de surgimento de novas vagas no decorrer do prazo de validade do Concurso Público, aplicar-se-á 
a mesma regra e proporcionalidade previstas no subitem 4.3. 

4.15 O candidato portador de deficiência que não atender integralmente o disposto no subitem 3.3.4 deste Edital, 
não será considerado como portador de necessidade especial, apto para concorrer às vagas reservadas, 
mesmo que tenha assinalado tal opção na Ficha de Inscrição. 

 

5. DAS PROVAS 

 
5.1  O Concurso Público será composto de Prova Escrita para todos os candidatos inscritos,  
5.2 Sobre a PROVA ESCRITA pode-se dizer que: 

a) Será de caráter eliminatório e classificatório, com questões de múltipla escolha, cujas matérias versarão 
de acordo com o Programa contido no ANEXO II – Conteúdos programáticos e bibliográficos; 

b) Será objetiva, constando de 50 (cinquenta) questões, em forma de testes, de múltipla escolha, valendo 
2,0 (dois pontos) cada questão, e, portanto, será avaliada de 0 (zero) a 100 (cem) pontos; 

c) Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem 50% (cinquenta por cento) de acertos na 
prova escrita. Os candidatos que não obtiverem a pontuação mínima (50 pontos) serão considerados i-
nabilitados e excluídos do presente Concurso Público. 

d) A duração da prova escrita será de 4h00min (quatro horas). Iniciadas as provas, nenhum candidato po-
derá retirar-se da sala antes de completada a primeira hora  (60 minutos). 

5.3 Para o presente Concurso Público, não haverá prova de contagem de Títulos. 
 

6. DA CONVOCAÇÃO PARA A PROVA 

 
6.1 A PROVA ESCRITA está prevista para ser aplicada no dia 20 de Março de 2011, em horário(s) e endere-

ço(s) ainda a serem fixados e previamente divulgados, quando da publicação relativa ao deferimen-
to/indeferimento de inscrição (ões). 

6.2 Excepcionalmente poderá, contudo, haver mudança na data prevista, dependendo do número de inscritos e 
da disponibilidade de lugares para a realização das provas. 
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6.3  A confirmação da data, do(s) horário(s), e do(s) endereço(s) para realização das provas serão divulgados 
com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, por meio de Edital de Convocação a ser publicado no Jor-
nal O REGIONAL, estando tais informações disponíveis pela Internet nos endereços 
www.integribrasil.com.br e www.feg.br, e por afixação na Fundação Educacional Guaçuana. 

6.4  O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova escrita com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos, munido, OBRIGATORIAMENTE: 
a)  De caneta com tinta azul ou preta, lápis preto nº 2 e borracha; 
b)  Do comprovante de inscrição; 
c)  Do documento original de identidade, com foto (subitens 3.2.7 e 3.3.2 deste Edital). 

6.5  Não haverá qualquer forma de convocação e/ou aviso sobre datas, horários e endereços de realiza-
ção da Prova Escrita via correio e/ou por e-mail. 

 

7. DA REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA  

 
7.1  O candidato deverá chegar ao local das provas com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário 

estabelecido para a realização da prova, visto que os portões de acesso às salas de prova serão fechados ri-
gorosamente no horário estabelecido no Edital de Convocação, e ainda: 

a) Somente será admitido para realizar a prova o candidato que estiver munido de documento de identi-
dade original com foto devendo estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a iden-
tificação do candidato; 

b) Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins: Boletim de Ocorrência, Protocolos, 
Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação (modelo antigo sem foto), Car-
teira de Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza pública ou privada, e outros que não os 
listados no subitem 3.3.2; 

c) Não será admitido no local de prova o candidato que se apresentar após o horário determinado para fe-
chamento dos portões; 

d) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato. 

7.2 Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade e data de nascimento deverão 
ser corrigidos no dia da Prova Escrita, em formulário específico. 

7.3 A Fundação Educacional Guaçuana, não se responsabilizará por eventuais coincidências de horários das 
provas relativas às várias categorias funcionais, uma vez que os mesmos serão definidos e divulgados opor-
tunamente por Edital de Convocação. 

7.4 No ato da realização da Prova Escrita será fornecido o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, de-
vendo, nesta última, o candidato assinalar as respostas que julgar corretas, entregando-a para a correção.  

7.5 Somente haverá substituição da Folha de Respostas se o mesmo estiver com falhas de impressão que im-
possibilitem o candidato de registrar ali suas respostas. 

7.6 No decorrer da prova, o candidato que observar qualquer anormalidade gráfica, ou irregularidade na formula-
ção de alguma questão, deverá manifestar-se junto ao Fiscal de Sala, que anotará em formulário próprio de 
ocorrências para posterior análise pela Banca Examinadora. 

7.7 Ao terminar a Prova Objetiva, o candidato entregará o Caderno de Questões e o Gabarito Oficial pré-
identificado com seus dados, devidamente assinado, ao fiscal de sala. 

7.8   Por razões de ordem técnica e de segurança, não serão fornecidos exemplares ou cópias do Caderno de 
Questões aos candidatos ou às instituições de Direito Público ou Privado, mesmo após o encerramento do 
Concurso, ficando desde já estabelecido que:  
a)  Quaisquer dúvidas relacionadas ao conteúdo, às questões ou alternativas constantes  do  Caderno  de  
 Questões,  o  candidato  deverá  já  no  dia  da  prova apresentar  seus  questionamentos  em  formulário  
 próprio  junto  ao  fiscal  de sala,  ou  anotá-las  e  no  prazo  de  03  (três)  dias  da  ocorrência  da  prova, 
 protocolar o respectivo recurso, nos termos do ITEM 10 do presente Edital, podendo utilizar-se de modelo 
 disponível na internet – ANEXO III - FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE INSURGÊNCIA
 (RECURSO). 

7.9 Durante a realização da prova não será permitida aos candidatos qualquer tipo de comunicação entre os 
mesmos, ou com qualquer outra pessoa que não o Fiscal de Sala, quer direta, indireta ou remotamente, me-
diante o uso de algum tipo de técnica ou tecnologia, sob pena de caracterização de fraude e exclusão (des-
classificação) do candidato infrator do certame. 

http://www.integribrasil.com.br/
http://www.feg.br/
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7.10 Não será, igualmente, permitida a utilização de celulares, pagers, netbooks, notebooks, calculadoras, CD 
players portáteis, mp3, mp4, e qualquer outro tipo de aparelho tecnológico, especialmente de recepção e 
transmissão, sonoro, e fones de ouvidos, ressalvados os destinados a portadores de deficiência auditiva, me-
diante conferência pelo Fiscal de Sala. 

7.11 Quaisquer dúvidas relacionadas ao conteúdo, às questões ou alternativas constantes da prova, o candidato 
deverá anotá-las e no prazo de até 03 dias úteis, protocolar o competente recurso, nos termos do presente 
Edital. 

7.12 Ao final da prova, os 02 (dois) últimos candidatos deverão permanecer na sala, sendo liberados somente 
quando ambos as tiverem concluído. 

7.13 O Gabarito Oficial com as respostas certas de cada prova será divulgado no primeiro (1º) dia útil subsequente 
à realização da prova. 

7.14 Não será permitido vista de prova. 
 

8. DA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 

 
8.1 As provas práticas buscam aferir a capacidade de adequação funcional e situacional do candidato às exi-
 gências e ao desempenho eficiente das atividades. Para esse Concurso Público haverá prova prática para 
 os seguintes Empregos: 
 

a)   2.03 -  Técnico de Laboratório de Biologia/Química (FMPFM) 
b)   2.04 -  Técnico de Laboratório de Eletrônica (FMPFM) 
c)   2.05 -  Técnico de Laboratório de Informática (FMPFM) 

 
8.2 Os candidatos classificados e convocados sujeitar-se-ão à prova prática, de caráter eliminatório, avaliada de 
 0 a 100 pontos, estando apto os candidatos que obtiverem no mínimo 50% de acertos. A não aprovação na 
 prova prática elimina o candidato do presente Concurso Público. 
8.3 A prova prática será realizada em local e horário a ser divulgado em edital de convocação para prova prática.  
8.4 As provas práticas estarão sob a responsabilidade da Integri Brasil Assessoria e Consultoria com supervisão 
 da Comissão de Concurso Público, designadas por Portaria para este fim.  
8.5 É de responsabilidade exclusiva do candidato à identificação correta do seu local de prova e o compareci-
 mento no dia e horário determinados, portanto devendo acompanhar as devidas publicações estabelecidas 
 neste edital. 
8.6 O candidato deverá chegar ao local das provas com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário 
 estabelecido para a realização da prova. 
8.7 Não será, igualmente, permitida a utilização de celulares, pagers, netbooks, notebooks, calculadoras, CD 
 players portáteis, mp3, mp4, e qualquer outro tipo de aparelho tecnológico, especialmente de recepção e 
 transmissão, sonoro, e fones de ouvidos, ressalvados os destinados a portadores de deficiência auditiva, 
 mediante conferência pelo Técnico responsável pela aplicação da prova prática. 
8.8 A todos os candidatos, antes do início da prova, serão repassadas orientações e instruções sobre a tarefa, 
 bem como, o seu tempo de realização. 
8.9 Os candidatos permanecerão isolados, quando for o caso, em ambiente próprio, antes, e durante a realização 
 da Prova Prática. Os 2 (dois) últimos candidatos que estiverem realizando as provas práticas, deverão retirar-
 se da sala/laboratório de prova simultaneamente 
8.10 Para o Emprego 2.03 - Técnico de Laboratório de Biologia/Química (FMPFM), a prova constará de ativi-
 dade prática relativa a cada área e será realizada em laboratório específico, objetivando os conhecimentos 
 estabelecidos no Anexo II do Edital completo. 
8.11 Para o Emprego 2.04 - Técnico de Laboratório de Eletrônica (FMPFM) a prova constará de atividade práti-
 ca relativa a cada área e será realizada em laboratório específico, objetivando os conhecimentos estabeleci
 dos no Anexo II do Edital completo. 
8.12 Para o Emprego 2.05 - Técnico de Laboratório de Informática (FMPFM) a prova constará de atividade 
 prática relativa a cada área e será realizada em laboratório específico, objetivando os conhecimentos estabe-
 lecidos no Anexo II do Edital completo. 
8.13 A realização da prova prática será decidida através de organização por ordem de chegada.  
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8.14 O resultado será divulgado na forma de apto ou inapto. 
8.15 Será automaticamente eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a realização da prova prática: 

a)  for surpreendido dando ou recebendo auxílio para execução da prova; 
b)  faltar com a devida cortesia a qualquer membro da equipe de aplicação da prova, membro da Comis são 
 de Concurso, autoridade presente ou candidato; 
c)  afastar-se do local da prova, a qualquer tempo, sem acompanhamento de fiscal; 
d)  perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 
e)  utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos em benefício próprio ou de terceiros; 
f)  for considerado inapto na prova prática. 

8.16 Não haverá segunda chamada ou repetição das provas seja qual for o motivo alegado, exceto nos casos em 
 que o examinador concluir pela ocorrência de fatores de ordem técnica não provocada pelo candidato e que 
 tenha prejudicado o seu desempenho. 
8.17 Durante a realização da prova não será permitida aos candidatos qualquer tipo de comunicação entre os 
 mesmos, ou com qualquer outra pessoa que não o Fiscal de Sala, quer direta, indireta ou remotamente, me-
 diante o uso de algum tipo de técnica ou tecnologia, sob pena de caracterização de fraude e exclusão (des
 classificação) do candidato infrator do certame. 
8.18 A confirmação da data, do(s) horário(s), e do(s) endereço(s) para realização das provas práticas serão divul-

gados com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, por meio de Edital de Convocação a ser publicado no 
Jornal O REGIONAL, estando tais informações disponíveis pela Internet nos endereços 
www.integribrasil.com.br e www.feg.br, e por afixação na Fundação Educacional Guaçuana. 

8.19 Não haverá qualquer forma de convocação e/ou aviso sobre datas, horários e endereços de realização da 
Prova prática via correio e/ou por e-mail. 

 

9. DA CLASSIFICAÇÃO 

 
9.1 A nota final do candidato habilitado neste CONCURSO PÚBLICO será igual à somatória dos pontos obtidos 

na Prova Escrita. 
 a)  Apenas para os empregos 2.03 - Técnico de Laboratório de Biologia/Química (FMPFM); 2.04 – Técni

  co de Laboratório de Eletrônica e 2.05 - Técnico de Laboratório de Informática (FMPFM), a nota final 
  será a somatória da nota obtida na prova objetiva com a nota obtida na prova prática. 

9.2 Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente de valor da nota final. 
9.3 Em caso de igualdade no resultado da nota final, será melhor classificado aquele que: 

a) Obtiver mais pontos na Prova Escrita; 
b) Tiver maior número de filhos menores de 18 (dezoito) anos ou inválidos; 
c) Tiver mais idade; 
d) Por sorteio público. 

9.4 Para candidato(s) abrangido(s) pelo disposto na Lei Federal nº 10741, de 01/10/2003 (“Estatuto do Idoso”), o 
primeiro critério de desempate será o de idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada, aplicando-se, 
a seguir, se persistir o empate, os critérios das alíneas “a”, “b” e “d”. 

9.5 Ainda que melhor classificado, poderá perder a prioridade para eventual contratação o candidato que tiver 
efetuado afirmação falsa ou não comprovada quando do preenchimento da Ficha de Inscrição. 

 

10. DA INSURGÊNCIA (RECURSO) 

 

10.1 O candidato poderá apresentar, sempre de forma fundamentada, impugnação, pedido de revisão ou recurso, 
conforme for o caso, no prazo de 03 (três) dias úteis contados, respectivamente, a partir: 

a) Da publicação deste Edital; 
b) Do indeferimento e do impedimento da inscrição; 
c) Da aplicação da Prova Escrita; 
d) Da divulgação dos gabaritos oficiais; 
e) Da publicação dos resultados da Prova Escrita; 
f)  Da aplicação da prova prática; (somente para os candidatos habilitados) 
g) Da divulgação dos resultados da prova Prática; (somente para os candidatos habilitados) 

http://www.integribrasil.com.br/
http://www.feg.br/
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h) Da classificação final. 
 

10.2     A insurgência do candidato poderá ser apresentada utilizando o modelo disponível no ANEXO III -   FOR-
 MULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE INSURGÊNCIA (recurso), deste edital, que também estará disponível 
 nos endereços eletrônicos: www.feg.br e www.integribrasil.com.br.  

10.3   A insurgência deverá ser entregue em duas vias originais, datilografadas ou digitadas, com identificação 
 completa na capa (NOME; CPF; RG; Nº DE INSCRIÇÃO E CATEGORIA FUNCIONAL A QUE CONCOR-
 RE), sob pena de ser preliminarmente indeferido.  

10.4    A argumentação deve ser clara, objetiva, lógica e consistente.  
10.5     A Impugnação, o pedido de revisão ou recurso deverá ser dirigido ao Diretor de Concursos e Processos 

Seletivos da FEG e protocolado na Fundação Educacional Guaçuana-FEG na Rua Hugo Panciera, nº386 – 
centro - Mogi Guaçu(SP), em dia útil, das 08h00min às 11h00min, ou das 13h00min às 16h30min, efetuan-
do o pagamento da respectiva Taxa de Expediente.  

10.6 A insurgência apresentada fora do prazo estabelecido ou não atendendo as condições aqui dispostas será 
indeferida.  

10.7  Se do exame de insurgência resultar em anulação de questão(ões) ou de item(ns) de questão, a pontuação 
correspondente a essa(s) questão(ões) e/ou item(ns) será atribuída a todos os candidatos, independente-
mente de terem recorrido.  

10.8  Recebido o pedido de revisão ou insurgência (recurso), a Comissão do Concurso decidirá pela manutenção, 
reforma do pedido ou ato recorrido, dando-se ciência da referida decisão ao interessado, tendo o mesmo 
que retirar na Fundação.  

10.9  Cabe ao Prefeito Municipal o julgamento de recurso contra indeferimento de insurgência decidida pelo Dire-
tor de Concursos e Processos Seletivos da FEG. O candidato que desejar tal reexame deverá proceder con-
forme subitens 10.3 a 10.6. 

. 

11. DO PROVIMENTO DO EMPREGO 

 
11.1  O provimento do emprego obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação dos candidatos aprovados. 
11.2  O candidato quando convocado, deverá comparecer na Divisão de Recursos Humanos da FEG – 
 Fundação Educacional Guaçuana, no dia e horário determinados na convocação que será feita através de 
 publicação no jornal O REGIONAL que divulga os atos oficiais e em correspondência enviada ao candidato. 
11.3 O candidato que deixar de observar as condições e o prazo acima previsto perderá automaticamente  a 

 vaga, sendo convocado o candidato seguinte na ordem de classificação. 
11.4 Não será(ão) contratado(s) ex-servidores demitidos por justa causa, e/ou exonerados a bem do serviço  

 público, em qualquer ramo da administração pública; bem como os candidatos que tenham sido condena-
 dos por crimes contra a Administração Pública. 

11.5  Quando da contratação, os documentos de escolaridade obtidos no exterior serão aceitos, se revalidados 
 de acordo com as normas legais vigentes. Estes documentos, bem como quaisquer outros obtidos no exte-
 rior, deverão estar acompanhados de tradução pública e juramentada. 
11.6  O Concurso terá validade por 2 (dois) anos a partir da data de homologação dos resultados, prorrogável por 
 mais 2 (dois) anos, a critério da FEG – Fundação Educacional Guaçuana. 
11.7  Ficam advertidos os candidatos de que, no caso de admissão, a contratação para o emprego público só  
 lhes será deferida no caso de exibirem: 
  a) A documentação comprobatória das condições previstas neste Edital acompanhada de fotocópia. 
  b) Declaração negativa de acumulação de mais de um cargo/emprego ou função pública, conforme  
   disciplina a Constituição Federal/1988, em seu Artigo 37, XVI e suas Emendas, bem como a Lei n° 
   3.467/97 (redação alterada pela Lei n° 3.936/01) do Município de Mogi Guaçu –SP. 
11.8  O candidato convocado será submetido a a exame médico pré admissional, caso seja considerado inapto 
 para exercer a função, não será admitido, perdendo automaticamente a vaga. 
11.9 A não apresentação dos documentos acima, por ocasião da contratação, implicará na impossibilidade de 
 aproveitamento do candidato aprovado, anulando-se todos os atos e efeitos decorrentes da inscrição no 
 Concurso. 
11.10  Os candidatos portadores de necesssidades especiais, se aprovados e classificados, serão submetidos a 
 uma Junta Médica Oficial para a verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atri
 buições do emprego. 
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12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
12.1 A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, 

em especial por ocasião do provimento, acarretarão a nulidade da inscrição, com todas as suas consequên-
cias, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal. 

12.2 O candidato aprovado deverá manter atualizado seu endereço, junto à Fundação Educacional Guaçuana, 
durante o prazo de validade deste Concurso Público. 

12.3 Será excluído do Concurso Público o candidato que, além das demais hipóteses previstas neste Edital: 
a) Apresentar-se após o horário estabelecido para a realização da prova; 
b) Apresentar-se para a prova em outro local que não seja o previsto no Edital de Convocação; 
c) Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado; 
d) Não apresentar um dos documentos de identidade exigidos nos termos deste Edital, para a realização da 

prova; 
e) Ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do competente Fiscal; 
f) Ausentar-se do local de prova antes de decorrido o prazo mínimo; 
g) For surpreendido, durante a realização da prova, em comunicação com outra pessoa não autorizada, ou 

utilizando-se de equipamentos/aparelhos, livros, notas ou impressos não permitidos; 
h) Lançar mão de meio ilícito para a execução da prova; 
i) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 

12.4 Ao efetuar a inscrição o candidato sujeita-se a todas as exigências estabelecidas neste Edital, e à pressupo-
sição de que o leu integralmente, tomando ciência de todas as condições aqui dispostas, não podendo alegar 
desconhecimento de qualquer delas. 

12.5 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os Editais, Comunicados e demais publicações refe-
rentes a este Concurso Público, por editais afixados na Fundação Educacional Guaçuana; e pela Internet nos 
endereços www.integribrasil.com.br, www.feg.br, e pela imprensa, no Jornal O REGIONAL. 

12.6 No que tange ao presente Concurso Público, as dúvidas e os casos omissos serão resolvidos pela Comissão 
Organizadora, e pela empresa INTEGRI BRASIL – ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA., ad referedum do 

Diretor de Concursos e Processos Seletivos da Fundação Educacional Guaçuana e do Prefeito Municipal. 

12.7 Cabe ao Prefeito do Município de Mogi Guaçu a homologação dos resultados deste Concurso Público. 

 

Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente Edital, que 
fica de forma integral à disposição, até a homologação do Concurso Público, pela Internet nos endereços  
www.integribrasil.com.br, acessível também por www.feg.br, cujo resumo será publicado no Jornal O REGIO-
NAL, bem como afixado na Secretaria de Educação do Município e no Paço Municipal, em local de costume. 
  
 
MOGI GUAÇU (SP)  05 de Fevereiro de 2011. 
 

 

 

 

MARCIA URBINI BRANDÃO 

DIRETORA DO CONCURSO FEG 

 

ESTÉFANO VIZCONDE VERASZTO 

DIRETOR CONCURSO FMPFM 
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