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O Prefeito do Município de CERQUEIRA CÉSAR – SP, no uso de suas atribuições legais TORNA 
PÚBLICO - a abertura de inscrições ao PROCESSO SELETIVO, para contratação temporária de: DENTISTA - 
PSF MÉDICO – CLÍNICO GERAL – SAMU E MÉDICO CLÍNICO GERAL – PSF, através da empresa INTEGRI 
BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP, tendo o acompanhamento e supervisão da COMISSÃO 
ORGANIZADORA, especialmente nomeada pela PORTARIA nº 143 de 02 de Abril de 2012, para 
fiscalização do processo seletivo, submetendo-se às instruções especiais contidas neste Edital e demais atos 
complementares. 
 
 

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1  O Processo Seletivo, para todos os efeitos, tem validade de 02 (dois) anos podendo ser prorrogado por igual 
período a partir da data da homologação que será publicada no JORNAL CIDADE pela Internet no 
endereço:  www.integribrasil.com.br e ainda afixado no quadro de avisos da Prefeitura do Município de 
CERQUEIRA CÉSAR. 

 

1.2 O período de validade estabelecido para este Processo Seletivo não gera, para a Prefeitura do Município de 
CERQUEIRA CÉSAR, a obrigatoriedade de aproveitar todos os candidatos aprovados. Os candidatos 
habilitados serão nomeados segundo necessidade de pessoal, disponibilidade orçamentária da Prefeitura e 
limites legais para tais despesas, obedecendo à ordem de classificação final. A aprovação gera, para o 
candidato, apenas o direito à preferência na contratação, dependendo da sua classificação no Processo 
Seletivo. 

 

1.3 Os candidatos aprovados em todas as fases, e convocados, estarão sujeitos ao que dispõe a Lei Orgânica do 
Município, da Lei Municipal nº 870/93, de 29 de Outubro de 1993, da Lei 1787/2010 – Samu – PSF Lei 
Complementar 1795/2010 

 

1.4 Os candidatos habilitados, classificados e convocados serão contratados estando sujeito às disposições legais 
vigentes.  

 
2 - DAS FUNÇÕES E PRÉ-REQUISITOS 

 

2.1  Os pré-requisitos estão assim definidos: 
 

 

FUNÇÃO: 3.01 – DENTISTA - PSF 
Pré-Requisitos: Superior Completo com Regularidade Junto ao CRO  
Remuneração - R$ 2.595,16 
Carga Horária - 40hs semanais 
VALOR DE INSCRIÇÃO: R$ 50,00 
 
 

FUNÇÃO: 3.02 – MÉDICO CLÍNICO GERAL – SAMU  
Pré-Requisitos: Ensino Superior Completo Em Medicina + Registro no CRM + (Especialização para trabalho no 
SAMU) 
Remuneração - R$ 5.867,50 
Carga Horária - 30hs semanais 
VALOR DE INSCRIÇÃO: R$ 50,00 
 
FUNÇÃO: 3.03 – MÉDICO – CLÍNICO GERAL - PSF 
Pré-Requisitos: Ensino Superior Completo Em Medicina + Registro no CRM  
Remuneração - R$ 7,750,00 
Carga Horária - 40hs semanais 
VALOR DE INSCRIÇÃO: R$ 50,00 
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3 - DA PROVA, DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO e SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA. 
 

3.1 - O PROCESSO SELETIVO será composto de Prova Escrita para todos os candidatos, a saber: 
a) De caráter CLASSIFICATÓRIO, com questões de múltipla escolha, cujas matérias versarão sobre o 

programa especificado adiante. 
b) As provas objetivas serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, constando de 25 

(vinte e cinco) questões, em forma de testes, de múltipla escolha, valendo 4,0 (quatro) pontos 
cada questão. 

c) A duração da prova objetiva será de 02h30min (duas horas e trinta minutos). Iniciadas as provas 
nenhum candidato poderá se retirar da sala antes de completada uma hora. 

d) Não serão computadas as questões em branco ou assinaladas a lápis, as questões com duas ou mais   
alternativas assinaladas e as questões rasuradas. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida incorretamente pelo 
sistema de correção. 

e) Os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos a todos os candidatos, 
independente da formulação de recursos. 

 
3.2 - AS PROVAS VERSARÃO SOBRE OS SEGUINTES CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E/OU BIBLIOGRÁFICOS: 
 
FUNÇÃO: 3.01 – DENTISTA - PSF 
LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 
LEGISLAÇÃO – 10 QUESTÕES 
BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, Da Saúde. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080 de 19/09/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 20/09/1990. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.142 de 28/12/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 29/12/1990. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 399 ‐ Pacto de Gestão. Diário Oficial da União, fevereiro de 2006. Brasília, 

2006. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 648, de 28 de março de 2006. Brasília, 2006. Aprova a Política  
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica 
para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde. Disponível em 
http://www.saude.gov.br/dab 
BRASIL. Ministério da Saúde. Regionalização da assistência à saúde: Aprofundando a descentralização com 

eqüidade no acesso. Norma Operacional da Assistência à Saúde ‐ NOAS‐SUS 01/2002 (Portaria MS/GM n.º 373, de 

27 de fevereiro de 2002, e regulamentação complementar). 2ª ed. rev. atual. Brasília: MS; 2002. Série A: Normas e 
Manuais Técnicos. 
BRASIL, Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde. Doenças Infecciosas e Parasitárias – Guia de Bolso, 
5ª edição ampliada –série B, Textos de Saúde, 2005. (Disponível no endereço eletrônico www.saude.gov.br/svs  – 
relação completa de publicação) 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização: 

documento base para gestores e trabalhadores do SUS – 2ª edição Brasília ‐ Ministério da Saúde, 2004. 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Política Nacional de Gestão Estratégica 
e Participativa para o SUS – Participa SUS. 2ª edição. Brasília, 2009. Disponível em http://www.saude.gov.br 
CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Código de Ética Odontológica. Rio de Janeiro, 2006. 
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AUTORES, OBRAS E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO – 15 QUESTÕES. 
1. Anatomia: osteologia, miologia, pares cranianos, vascularização e fáscias da cabeça e pescoço, espaços teciduais 
potenciais, articulação temporomandibular e seios da dura-máter. 2. Clínica cirúrgica: pré e pós- operatório, 
anestesia local, exodontia, cirurgia pré-protética, hemorragia e hemostasia, dentes inclusos, complicações 
bucossinusais, fraturas faciais, traumatologia, cirurgia da articulação temporomandibular, cirurgia ortognática, 
infecções odontogênicas, alterações de desenvolvimento das estruturas orais e periorais, hiperplasias e neoplasias 
benignas, lesões pré-malignas, neoplasias malignas, neoplasias odontogênicas, cistos odontogênicos, cistos não 
odontogênicos, lesões  
pulpoperiapicais, infecções bacterianas, virais e micóticas, injurias físicas e químicas da cavidade oral, patologia das 
glândulas salivares, doenças dos ossos e das articulações, principais manifestações das doenças dos sistemas 
específicos e distração osteogênica. 3. Farmacologia: vias de introdução dos medicamentos, absorção, 
biotransformação, eliminação, anestésicos locais, vasoconstrictores, analgésicos, antiinflamatórios, antibióticos. 4. 
Radiologia oral e maxilofacial: radiografias dentárias, panorâmicas e extraorais, interpretação radiográfica, lesões 
radiolúcidas dos maxilares, lesões radiopacas dos maxilares, lesões radiolúcidas e radiopacas dos maxilares.  
 
 

FUNÇÃO: 3.02 – MÉDICO CLÍNICO GERAL - SAMU 
LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 10 QUESTÕES 
BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, Da Saúde. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080 de 19/09/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 20/09/1990. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.142 de 28/12/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 29/12/1990. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 399 ‐ Pacto de Gestão. Diário Oficial da União, fevereiro de 2006. Brasília, 

2006. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 648, de 28 de março de 2006. Brasília, 2006. Aprova a Política  
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica 
para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde. Disponível em  
http://www.saude.gov.br/dab 
BRASIL. Ministério da Saúde. Regionalização da  assistência à saúde: Aprofundando a descentralização com 

eqüidade no acesso. Norma Operacional da Assistência à Saúde ‐ NOAS‐SUS 01/2002 (Portaria MS/GM n.º 373, de 

27 de fevereiro de 2002, e regulamentação complementar). 2ª ed. rev. atual. Brasília: MS; 2002. Série A: Normas e 
Manuais Técnicos. 
BRASIL, Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde. Doenças Infecciosas e Parasitárias – Guia de Bolso, 
5ª edição ampliada –série B, Textos de Saúde, 2005. (Disponível no endereço eletrônico www.saude.gov.br/svs  – 
relação completa de publicação) 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização: 

documento base para gestores e trabalhadores do SUS – 2ª edição Brasília ‐ Ministério da Saúde, 2004. 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Política Nacional de Gestão Estratégica 
e Participativa para o SUS – Participa SUS. 2ª edição. Brasília, 2009. Disponível em http://www.saude.gov.br 
 
AUTORES, OBRAS E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO - 15 QUESTÕES 
ROQUAYROL, M. Z. ALMEIDA FILHO, N. Epidemiologia & Saúde. 5ª edição. Editora MEDSI,1999. 
AEHLERT, Bárbara.ACLS/ Emergências em Cardiologia/Suporte Avançado de Vida em Cardiologia -Um guia para 
estudo. 3ª edição. Ed. Elservier. 2007. 
BRASIL. Ministério da Saúde.Política Nacional de Atenção às Urgências. 2006. Disponível :http://portal.saude.gov.br 
ERAZO, BACCARINI, STARLING. Manual de Urgências em Pronto Socorro. 8ª edição.Guanabara Koogan.2006. 
FREIRE,Evandro. Trauma: a doença dos séculos. 1ª edição. Ed. Atheneu. 2001 
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SUAREZ, F. A. et AL Manual Básico de Socorro de Emergência. 2ª edição. Ed Atheneu.2007 
TEIMMERMAN,GONZÁLES,QUIRISI.Guia prático para ACLS –1ª ed. Editora Manole – 2008 
KNOBEL, Elias. Condutas no paciente grave. 3ª edição.2006   
TINTINALLI.Emergências Médicas. 6ª edição.MC Graw-Hill. 2004 
MARTINS. Emergências Clínicas – Abordagem Prática.FMUSP –3ª ed. –Editora Manole-2007. 
Pronto Socorro-Fisiopatologia, Diagnóstico e Tratamento- Felipe Junior, José de – 2ª edição 1990; 
LANE,J.C.Primeiros Socorros- Um Manual Prático. 
MCSWAIN, N. E. FRAME, S., SALOMONE, J. P. PHTLS: Atendimento Pré- Hospitalar ao Traumatizado  

 
 

FUNÇÃO: 3.03 – MÉDICO – CLINICO GERAL - PSF 
LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 10 QUESTÕES 
BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, Da Saúde. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080 de 19/09/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 20/09/1990. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.142 de 28/12/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 29/12/1990. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 399 ‐ Pacto de Gestão. Diário Oficial da União, fevereiro de 2006. Brasília, 

2006. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 648, de 28 de março de 2006. Brasília, 2006. Aprova a Política  
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica 
para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde. Disponível em  
http://www.saude.gov.br/dab 
BRASIL. Ministério da Saúde. Regionalização da assistência à saúde: Aprofundando a descentralização com 

eqüidade no acesso. Norma Operacional da Assistência à Saúde ‐ NOAS‐SUS 01/2002 (Portaria MS/GM n.º 373, de 

27 de fevereiro de 2002, e regulamentação complementar). 2ª ed. rev. atual. Brasília: MS; 2002. Série A: Normas e 
Manuais Técnicos. 
BRASIL, Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde. Doenças Infecciosas e Parasitárias – Guia de Bolso, 
5ª edição ampliada –série B, Textos de Saúde, 2005. (Disponível no endereço eletrônico www.saude.gov.br/svs  – 
relação completa de publicação) 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização: 

documento base para gestores e trabalhadores do SUS – 2ª edição Brasília ‐ Ministério da Saúde, 2004. 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Política Nacional de Gestão Estratégica 
e Participativa para o SUS – Participa SUS. 2ª edição. Brasília, 2009. Disponível em http://www.saude.gov.br 
AUTORES, OBRAS E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO - 15 QUESTÕES 
A consulta médica; O uso e a interpretação de dados laboratoriais; Princípios de farmacoterapia; Reações adversas 
a drogas; Terapia medicamentosa; Diagnósticos e Tratamentos de: Micoses superficiais, Intoxicações comuns, 
Erisipela. Rinite, sinusite, otite e amigdalite, Infecções respiratórias, Doenças bronco – pulmonares obstrutivas,  
Hipertensão arterial sistêmica, Insuficiência coronariana, Insuficiência cardíaca congestiva, Diabetes Mellitus, 
Infecção urinária, Poliartrites, Diarréias, Anemias, Esofagite, Gastrite e Doença Ulcerosa Péptica, Hepatites, 
Parasitoses intestinais, Lombociatalgias, Ansiedade, Depressão, Doenças sexualmente transmissíveis (DST), 
Leptospirose e Dengue. Emergência psiquiátrica. Código de Ética Médica. Diretrizes e bases da implantação do SUS. 
Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de 
doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde 
da população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no 
Estado de São Paulo. Código de Ética do Profissional. Saúde da criança, mulher, adulto e idoso; Doenças 
sexualmente transmissíveis; Doenças crônicodegenerativas; Doenças infecto-contagiosas e parasitárias; Doenças 
metabólicas; Cirurgia geral; Educação em saúde; Princípios de medicina social e preventiva; Antibioticoterapia;  
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Atendimento de emergência; Choque; Hipertensão arterial sistêmica; afecções cardíacas; Preenchimento de 
declaração de óbito. 
 
 

4 - DAS INSCRIÇÕES 
 

4.1 As inscrições ficarão abertas exclusivamente através da internet, no período de 14 a 23 de ABRIL de 

2012, devendo para tanto, o candidato: 

Acessar o site www.integribrasil.com.br e clicar sobre o link “Inscrições Abertas”, localizado no canto 
esquerdo inferior da página principal. Escolher O Link “CERQUEIRA CÉSAR – PROCESSO SELETIVO 
01/2012” e consequentemente clicar sobre a Função pretendida. Digitar o CPF e Validá-lo posteriormente. 
Preencher todos os dados solicitados e SALVAR DADOS. Gerar Boleto Bancário, imprimir e efetuar o 
pagamento da Inscrição, até a data de vencimento estipulado no Boleto, ou no primeiro dia útil subsequente 
quando recair em final de semana ou feriado. 
Nota Importante: Consultar o Edital antes de efetivar a inscrição. 
VALOR DE INSCRIÇÃO: R$ 50,00 

 
 

4.2 Efetuar o pagamento do Valor da Inscrição, no valor correspondente a função pretendida, na Rede Bancária ou 
Casas Lotéricas, até a data de vencimento estipulado no Boleto Bancário.  

 

4.3 Não será aceito pagamento de inscrição após a data de vencimento impresso no boleto bancário. 
 

4.4 O valor da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma.  
 

4.5 A inscrição somente será validada após a confirmação do recebimento do crédito pela instituição financeira 
competente.   

 

4.6 A INTEGRI BRASIL e a Prefeitura Municipal de Cerqueira César / SP, não se responsabilizarão por 
solicitações de inscrição via Internet não recebidas e /ou não confirmadas decorrentes de problemas técnicos 
em microcomputadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de transmissão ou outros fatores 
que impossibilitem a transferência de dados; 

 

4.7. NÃO é necessário o envio de cópia de documento de identidade, sendo de responsabilidade exclusiva dos 
candidatos os dados cadastrais informados na ficha de inscrição, sob penas da lei; 

 

4.8 O candidato que preencher incorretamente sua inscrição ou fizer qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, 
que não possa satisfazer todas as condições estabelecidas no Edital, terá sua inscrição cancelada, tendo, em 
consequência, anulados os atos decorrentes dela; mesmo que aprovado nas provas e exames, ainda que o fato 
seja constatado posteriormente. 

 

4.9 O candidato responde administrativo, civil e criminalmente, pelas informações prestadas na ficha de inscrição. 
 

4.10  Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração das funções, seja qual for o motivo alegado. 
 

4.11 Decorridos 10(Dez) dias úteis do encerramento das inscrições, o candidato deverá conferir, no endereço 
eletrônico 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, através do e-mail 
contato@integribrasil.com.br; ou de segunda a sexta-feira das 08h00min às 17h30min horas, pelo telefone 
(11) 4022-7166; 

 

4.12  Será considerado documento de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias 
de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar ou pelo Ministério das Relações Exteriores, Carteira 
Nacional de Habilitação (modelo atual com foto), cédula de identidade para estrangeiros (no prazo de 
validade). Também será aceito Cédula de identidade fornecida por órgãos ou conselhos de classe que, por Lei 
Federal, valem como documento de identidade, como por exemplo, as emitidas pelos conselhos regionais ou 
autarquias corporativas e a carteira de trabalho e previdência social; 
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5 – DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
 

5.1 DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

5.1.1 Às pessoas portadoras de deficiência ou necessidades especiais são asseguradas o direito de se inscrever 
neste Processo Seletivo, desde que a deficiência de que são portadoras seja compatível com as 
atribuições das FUNÇÕES a ser preenchido, à base de 5% (cinco por cento) das vagas abertas para os 
FUNÇÕES a qual concorre. Serão desconsideradas as frações inferiores a 0,5 (meio) e arredondadas para 
maior as frações iguais ou superiores. 

5.1.2 Para o presente Processo Seletivo, desde que cumpridas às exigências aqui estabelecidas, estão sendo 
reservadas aos portadores de necessidades especiais para todas as funções conforme orientações 
contidas no item 5.1.1. 

5.1.3 Será considerada como deficiência àquela conceituada na medicina especializada de acordo com os 
padrões mundialmente estabelecidos, observados os critérios médicos de capacitação laboral; 

5.1.4 Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual ou auditiva passíveis de 
correção simples pelo uso de lentes ou aparelhos específicos; 

5.1.5 O candidato com deficiência visual (cego) terá a prova aplicada por monitor especializado disponibilizado 
pela empresa, devendo o candidato ser acompanhado por pessoa de sua confiança, ficando presente 
durante toda a realização da prova, podendo ainda, utilizar-se de sorobam. Caso contrário, poderá prestar 
a prova mediante leitura através do sistema Braille, e, suas respostas deverão ser transcritas também em 
Braille, devendo levar, para esse fim, no dia da aplicação das provas, reglete e punção, hipótese esta a 
ser requerida no ato da inscrição. 

5.1.6 Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho de letra 
correspondente a corpo 24. O candidato que não solicitar condições especiais para a prova no prazo 
estabelecido, não a terá preparada seja qual for sua alegação. 

5.1.7 É condição obstativa a inscrição no Processo Seletivo, a necessidade de auxiliares permanentes para 
auxiliar na execução das atribuições inerentes as FUNÇÕES a que pretende concursar, ou na realização da 
prova pelo portador de necessidade especial. 

5.1.8 Não obsta à inscrição ou ao exercício da função a utilização de material tecnológico de uso habitual ou a 
necessidade de preparação de ambiente físico. 

5.1.9 No ato da inscrição, o candidato portador de deficiência ou necessidades especiais deverá declarar sua 
intenção de concorrer às vagas reservadas aos deficientes físicos, mencionando a deficiência da qual é 
portador, apresentando Laudo Médico atestando a espécie, grau ou nível de deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, e a provável causa 
de deficiência. 

5.1.10 O Laudo Médico deverá ser encaminhado, via SEDEX, a INTEGRI BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIA 
LTDA – EPP - Rua Santana, 465 – Centro – CEP 13.300-220 – ITU - SP, até a data do encerramento das 
inscrições. 

5.1.11 O candidato que declarar falsamente a deficiência será excluído do Processo Seletivo, se confirmada tal 
situação, em qualquer fase deste concurso, sujeitando-se as consequências legais pertinentes. 

5.1.12 Os portadores de deficiência participarão deste Processo Seletivo em igualdade de condições com os 
demais candidatos no que concerne: a) ao conteúdo das provas escritas nos casos previstos; b) à 
avaliação e aos critérios de aprovação; c) ao horário e ao local de aplicação das provas; d) à nota 
mínima exigida para todos os demais candidatos. 

5.1.13 Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas aos portadores de deficiência, essas serão 
preenchidas pelos demais candidatos, observando-se a ordem de classificação. 

5.1.14 A publicação do resultado final do Processo Seletivo será feita em duas listas, contendo, a primeira, a 
pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência, e a segunda, somente a 
pontuação destes últimos, observada a respectiva ordem de classificação. 
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5.1.15  Na medida em que forem sendo oferecidas as vagas, a Prefeitura do Município de Cerqueira César / SP, 

convocará, para o seu provimento, os candidatos pela ordem de classificação, devendo iniciar-se pela  
lista de pontuação geral, seguida da lista de candidatos portadores de deficiência, conforme 
estabelecido no §5º do artigo 4º da Lei Complementar nº 137/2010. 

51.16 O candidato portador de deficiência que no ato de inscrição não declarar essa condição ou ainda não 
enviar o Laudo Médico, não será considerado como portador de necessidade especial, apto para 
concorrer às vagas reservadas, mesmo que tenha assinalado tal opção na Ficha de Inscrição on-line. 
Neste caso não poderá impetrar recurso em favor de sua situação posteriormente. 

 
 

6 – DA CONVOCAÇÃO PARA A PROVA 
 

6.1 A realização da prova escrita está prevista para 20 DE MAIO DE 2012, no município de Cerqueira César / 
SP, podendo, contudo, haver mudanças na data prevista dependendo do número de inscritos e a 
disponibilidade de locais para a realização das provas; 

6.2 Ao candidato só será permitida a realização da prova na data, no local e horários constantes no Edital de 
Convocação, a ser divulgado e publicado na forma do item 10.3. 

6.3 A confirmação da data e as informações sobre horários e locais para realização das provas serão divulgadas, 
oportunamente, com no mínimo em 05 (cinco) dias de antecedência, única e exclusivamente por EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO, pelos seguintes meios: 

a) Publicação no JORNAL. 
b) Pela internet no endereço:  www.integribrasil.com.br e ainda por afixação na PREFEITURA DE 

CERQUEIRA CÉSAR / SP.  

6.4 Não haverá convocação oficial por e-mail, via correio ou por qualquer outro meio, não previsto neste Edital.  

6.5 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova objetiva com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos munido, OBRIGATORIAMENTE, de: 

a) Caneta de tinta Azul ou preta, lápis preto e borracha; 
b)  Do comprovante de inscrição; 
c)  Documento Original de IDENTIDADE.  

 
 

6.6 Não haverá convocação e ou avisos via correio e ou por e-mail. 
 

7 – DA PRESTAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 
 

7.1 O candidato deverá chegar ao local das provas com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário 
estabelecido para a realização das provas, visto que os portões de acesso às salas de prova serão fechados 
rigorosamente no horário estabelecido em edital de convocação, e ainda: 

 
 

a) Somente será admitido para realizar a prova o candidato que estiver munido de documento de identidade 
original com foto, descritos no item 4.12, devendo estar em perfeitas condições, de forma a permitir a 
identificação do candidato com clareza. 

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), 
Carteira de Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza pública ou privada. 

c) Não será admitido no local de prova o candidato que se apresentar após o horário determinado. 
d) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 

candidato. 
e) Na hipótese do candidato não constar das listagens oficiais nos locais de prova estabelecidos no edital de 

Convocação a INTEGRI BRASIL procederá à inclusão do referido candidato - mediante a apresentação do 
comprovante de inscrição, através do preenchimento de formulário específico. 
 

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 objetiva, em formulário específico. 
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7.3 A Prefeitura de CERQUEIRA CÉSAR / SP não se responsabilizará por eventuais coincidências e horários 
das provas, uma vez que os mesmos serão definidos e divulgados oportunamente por Edital de 
Convocação. 

 

7.4 No ato da realização da prova objetiva será fornecido o Caderno de Questões e o Gabarito Oficial, no qual 
o candidato deverá assinalar as respostas.  

 

7.5 Somente haverá substituição do Gabarito de Respostas se o mesmo estiver com falhas de impressão que 
impossibilitem o candidato de imprimir ali suas respostas. 

 

7.6 No decorrer da prova o candidato que observar qualquer anormalidade gráfica ou irregularidade na 
formulação de alguma questão, deverá manifestar-se junto ao Fiscal de Sala que anotará na folha de 
ocorrências para posterior análise da banca examinadora, sob pena de não poder apresentar, 
posteriormente, eventual recurso. 

 

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 da sala, ficando desde já estabelecido que: 

a) Por razões de ordem técnica e de segurança, não serão fornecidos exemplares ou cópias do Caderno de 
Questões a candidatos ou às instituições de Direito Público ou Privado, mesmo após o encerramento do 
Concurso. 

b) Quaisquer dúvidas relacionadas ao conteúdo, às questões ou alternativas constantes da prova, o 
candidato deverá anotá-las e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência da prova, 
protocolar o respectivo recurso, nos termos do presente Edital. 

 

7.8  Ao final da prova, os 02 (dois) últimos candidatos deverão permanecer na sala, sendo liberados somente 
quando ambos as tiverem concluído. Aquele que não observar esta disposição, insistindo em sair do local 
da aplicação das provas, deverá assinar um termo em folha de ocorrência com suas alegações que 
justifique tal atitude sendo passível inclusive de sua exclusão do Processo Seletivo, testemunhado por dois 
outros candidatos, pelo fiscal de sala e pelo coordenador da unidade escolar onde está sendo realizada a 
prova. 

 

7.9  O Gabarito Oficial estará disponível no endereço: www.integribrasil.com.br a partir das 18h00 horas, 
da aplicação da prova, bem como o Caderno de Questões que ficará disponível no site durante o prazo de 
recurso, ou seja, 24 (vinte e quatro) horas. 

 
8 – DO JULGAMENTO E CORREÇÃO DAS PROVAS  

 

8.1  As provas constarão de 25 questões que serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, 
sendo que cada questão valerá o correspondente a 4,0 (quatro) pontos. 

8.2  Não serão computadas as questões em branco ou assinaladas a lápis, as questões com duas ou mais 
alternativas assinaladas e as questões rasuradas. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida incorretamente pelo sistema 
de correção. 

8.3  Os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos a todos os candidatos, 
independente da formulação de recursos. 

 

8.4   Serão considerados habilitados e classificados os candidatos que obtiverem 12 (doze) acertos, ou seja, 48 
(quarenta e oito) pontos ou mais na prova escrita. 

 

8.5  O candidato que não obtiver o número mínimo de pontos exigidos neste Edital estará 
automaticamente eliminado do Processo Seletivo de Provas. 

 
9 - DOS TÍTULOS 

 

9.1 Concorrerão à PONTUAÇÃO DE TÍTULOS, os candidatos que forem habilitados na Prova Escrita com no 
mínimo 48 pontos, inscritos ao EMPREGO de Nível Superior e que forem possuidores de títulos, além da 
formação básica exigida no item 2.5 – DOS EMPREGOS sendo-lhes atribuídos os seguintes pontos: 
a) 04 pontos: Título de Doutor na Área, concluído até a data da entrega; limitado a 01 título. 
b) 03 pontos: Título de Mestre na Área, concluído até a data da entrega; limitado a 01 título. 
c) 01 ponto: Curso de Pós Graduação – Especialização na área, limitando-se à apenas 01 título. 
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9.2  A pontuação máxima relativa aos títulos acima descritos não poderá ultrapassar o limite de 08 (oito) 
pontos. Eventuais pontos adicionais serão descartados. 

 

9.3 Os documentos referentes aos títulos – NÍVEL SUPERIOR - deverão ser apresentados, 
atendendo as seguintes condições: 

 
a) DOUTOR e ou MESTRE na área: Diploma devidamente registrado; ou certificado e ou declaração de 

conclusão de curso acompanhado do respectivo Histórico Escolar; 
b) PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (especialização ou aperfeiçoamento): Certificado de conclusão de curso, 

expedido por instituição (oficialmente reconhecida), em papel timbrado, contendo carimbo, assinatura 
do responsável e CARGA HORÁRIA com no mínimo de 360 horas, EXPLICITAMENTE declaradas no 
certificado.  

c) Os certificados expedidos em língua estrangeira deverão vir acompanhados pela correspondente 
tradução efetuada por tradutor juramentado ou revalidados por Universidades Oficiais que mantenham 
cursos congêneres; devidamente credenciadas pelo órgão competente. 

 

9.4 A entrega de documentos relativos a títulos não é obrigatória, não sendo, portanto motivo para exclusão do 
Concurso.   O(s) título(s) entregue(s) não será (ao) devolvido(s) posteriormente ao candidato, sob hipótese 
alguma. 

 

9.5  Somente farão jus à pontuação relativa aos títulos, os candidatos classificados na prova escrita; habilitados 
com no mínimo 50 pontos. 

 

9.6 A avaliação dos títulos estará sob a responsabilidade da INTEGRI BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIA 
LTDA e da Comissão do Concurso. 

 

9.7 A entrega de títulos é de inteira responsabilidade do candidato. Os documentos relativos aos Títulos 
deverão ser entregues EXCLUSIVAMENTE no dia e horário da aplicação da respectiva prova. Após esta 
data, não serão aceitos outros documentos, sob qualquer hipótese. 

 

9.8 Os documentos de Títulos deverão ser entregues da seguinte maneira: 
 

a) Os referidos documentos devem ser apresentados em CÓPIAS AUTENTICADAS.  
b) O candidato deverá colocar DENTRO DO ENVELOPE os documentos dos respectivos títulos e o 

ANEXO I – FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE TÍTULOS, devidamente preenchido. 
c) LACRAR O ENVELOPE E ESCREVER DO LADO DE FORA APENAS O CÓDIGO DO EMPREGO. 
d) O ANEXO I - FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE TÍTULOS está disponível no endereço eletrônico: 

www.integribrasil.com.br  
 

9.9 Não serão aceitos e/ou validados os documentos de Títulos nas Seguintes Condições: 
 

a) QUE SEJAM PROTOCOLOS DOS DOCUMENTOS OU VIA FAC-SIMILE. 
b) QUE SEJAM DOCUMENTOS ORIGINAIS. 
c) QUE ESTEJAM EM ENVELOPES ABERTOS.  
d) QUE ESTEJAM SEM O RESPECTIVO ANEXO I – FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE TÍTULOS. 

 

9.10 O envelope com os Títulos deverá ser entregue pelo candidato à INTEGRI BRASIL, no dia e horário  da 
aplicação das provas, e não serão verificados no ato da entrega. 

 

9.11 Se o candidato tiver interesse em se inscrever para mais de um dos empregos disponíveis, e for possuidor de 
títulos, deverá também entregar para cada um dos empregos inscritos a documentação de  títulos, EX: 1 
emprego, uma documentação, 2 empregos, duas documentações e assim sucessivamente.  

 

9.12  Os documentos de Títulos que forem representados por diplomas ou certificados/certidões de conclusão de 
curso deverão estar acompanhados do respectivo histórico escolar, mencionando a data da colação de grau, 
bem como deverão ser expedidos por Instituição Oficial ou reconhecidos, em papel timbrado, e deverão 
conter carimbo e identificação da instituição e do responsável pela expedição do documento. 

 

9.13 Sob nenhuma hipótese serão aceitos documentos fora desta data. Não serão aceitos substituições de 
documentos posteriores à data fixada, bem como títulos que não constem dos itens apresentados neste 
capítulo. Também não será permitida a anexação de qualquer documento ao formulário de interposição de 
recurso. 
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10 - DA CLASSIFICAÇÃO 

 
 

10.1  A nota final do candidato habilitado no PROCESSO SELETIVO será igual à Somatória dos pontos obtidos na 
prova ESCRITA, mais eventuais pontos obtidos na contagem de TÍTULOS.   Os candidatos aprovados serão 
classificados por ordem decrescente de valor da nota final. 

10.2  Em caso de igualdade na Classificação Definitiva terá preferência, o candidato que tiver idade maior. 
Caso persista o empate terá preferência sucessivamente, o candidato que: (a) tiver maior número de 
filhos dependentes; (b) sorteio. 

 
11 – DO RECURSO 

 

11.1 O candidato poderá apresentar recurso no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados, 
respectivamente: a partir da homologação da inscrição, da aplicação das provas; da divulgação dos  

 Gabaritos Oficiais; da pontuação das questões objetivas e da publicação dos resultados das provas, desde 
que verse, exclusivamente, sobre questões de legalidade. No caso de recurso em pendência, o candidato 
participará, condicionalmente, da fase subsequente do Processo Seletivo. 

 

11.2 O recurso deverá ser apresentado com as seguintes especificações: 
a) Argumentação lógica e consistente; 
b) Ser entregue em duas vias originais (uma para protocolo), sob pena de ser preliminarmente 

indeferido.  
c) O recurso deverá ser apresentado na forma deste edital, utilizando-se exclusivamente do modelo 

disponível no ANEXO II FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, deste edital, que 
também estará disponível nos endereço eletrônico: www.integribrasil.com.br. 
 

11.3 Recursos inconsistentes e/ou fora das especificações estabelecidas neste edital serão preliminarmente 
indeferidos.  

 

11.4 O pedido de revisão ou recurso deverá ser encaminhado à Comissão de Concurso e protocolado na 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR / SP, nos dias úteis, durante o horário de 
expediente 

 

11.5 Recebido o pedido de revisão ou recurso, a Comissão do Concurso decidirá pela manutenção, reforma do 
pedido ou ato recorrido, dando-se ciência da referida decisão ao interessado. 

 

11.6 O recurso apresentado fora do prazo estabelecido será indeferido. 
 

11.7 Se do exame de recursos resultar anulação de questão (ões) ou de item (ns) de questão, a pontuação 
correspondente a essa(s) questão (ões) e/ou item (ns) será (ão) atribuída(s) a todos os candidatos, 
independentemente de terem recorrido.  

 
12 - DA CONTRATAÇÃO 

 

12.1 A contratação para preenchimento da Função obedecerá rigorosamente à ordem de classificação final 
estabelecida quando da homologação do Processo Seletivo. 

12.2 Por ocasião da convocação para preenchimento será exigido do candidato o documento relativo à 
confirmação das condições estabelecidas no presente Edital, que deverá estar regular até a data limite para 
posse do candidato na função, sendo que a sua inexistência ou eventual irregularidade implicará na 
imediata eliminação do Processo Seletivo, anulando-se todos os atos decorrentes da sua inscrição. 

a) O candidato deverá apresentar ainda todos os documentos pessoais e Carteira Profissional nos 
moldes exigidos pela Legislação Municipal vigente. 

b) Documentos de regularidade civil; com a justiça eleitoral e legalidade junto a entidades de classe. 
c) Carteira de vacinação dos filhos (menores de 05 anos), Declaração de Escola (Filhos de 05 a 13 

anos) 
d) Atestado de antecedentes criminais; 
e) Declaração de Bens; 
f) Exame médico admissional; 
g) Entregar também 02 (duas) fotos 3 X 4 recente. 
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h) A Prefeitura Municipal de CERQUEIRA CÉSAR poderá solicitar outros documentos que julgar 
necessário. 
 

12.3  A não apresentação dos documentos na conformidade deste Edital impedirá a formalização do ato de 
posse. 

 

12.4   A convocação para preenchimento será feita por telegrama, ou ofício via correio, ou correspondência 
direta, e ou por publicação no JORNAL CIDADE e demais veículos com circulação neste MUNICÍPIO.  

 
 

12.5   Para efeito de preenchimento da vaga, o candidato convocado será submetido à Perícia Médica, de caráter 
eliminatório; promovida pela Prefeitura Municipal de Cerqueira César / SP, que avaliará a capacidade física 
e mental de acordo com a especificidade do trabalho. Da decisão da perícia médica não caberá recurso. 

 

12.6  O candidato convocado para preenchimento da função que recusar desistir por escrito ou se admitido, 
deixar de entrar em atividade no prazo estipulado pela Administração, perderá o direito decorrente de sua 
classificação.  

 

12.7  Os candidatos aprovados e nomeados terão prazo de 30 (trinta) dias para tomarem posse, prorrogável 
por mais 30 (trinta) dias, a pedido do interessado, perdendo o direito a vaga se não obedecerem estes 
prazos, nos termos do artigo 16, parágrafo 2º, da Lei Municipal nº 870/93. 

 

12.8  Os candidatos classificados e que cumprirem com todas as exigências previstas neste edital, serão 
contratados pelo regime ESTATUTÁRIO nos termos da Lei Municipal nº 870/93, de 29 de outubro de 1993, 
que dispões sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cerqueira César. Combinado com a 
Lei Complementar nº 1.844/2011, de 21 de junho de 2011.  

 
 

13 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

13.1 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 
decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal. 

 

13.2  O candidato deverá manter atualizado seu endereço durante o prazo de validade do Processo Seletivo, 
desde que aprovado, junto à Prefeitura do Município de Cerqueira César / SP; não lhe cabendo qualquer 
reclamação caso não seja possível à mesma informá-lo da contratação, por falta da citada atualização. 

13.3 O não atendimento, pelo candidato, das condições estabelecidas neste Edital, implicará sua eliminação do 
Processo Seletivo, a qualquer tempo. 

 

13.4 Será excluído do Processo Seletivo 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 fiscal; 
f) Ausentar-se do local de prova antes de decorrido o prazo mínimo; 
g) For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de calculadoras, livros, notas 

ou impressos não permitidos; 
h) Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (Pager, 

celulares, etc.); 
i) Lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova; 
j) Não devolver integralmente o material solicitado; 
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 
 

13.5  É de inteira responsabilidade do candidato; acompanhar os Editais, Comunicados e demais publicações 
referentes a este Processo Seletivo através da imprensa indicada, do quadro de avisos da Prefeitura do 
Município de Cerqueira César/SP, e pela Internet no endereço: www.integribrasil.com.br estabelecido 
neste Edital. 
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13.6  Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 

acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disserem respeito ou até a data da 
convocação dos  

  candidatos para a prova correspondente, circunstância que será mencionada em edital ou aviso a ser 
publicado. 

 

13.7  Os documentos não exigidos judicial ou extra-judicialmente, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados 
do encerramento da publicação da classificação final do Processo seletivo serão incinerados.  

 

13.8  No que tange ao presente Processo Seletivo, os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Processo 
Seletivo especialmente nomeada pela PORTARIA nº 143 de 02 de Abril de 2012 e pela INTEGRI 
BRASIL – ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA – EPP. 

 
13.9  A INTEGRI BRASIL não emitirá Atestado ou Declarações de Aprovações no Certame, pois a 

própria publicação serve para fins de comprovação da aprovação. 
 
13.10  Caberá ao Prefeito do Município de Cerqueira César / SP a HOMOLOGAÇÃO dos resultados do Processo 

Seletivo. 
 

Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital, que 
fica à disposição pela Internet no endereço  www.integribrasil.com.br e cujo resumo vai publicado no JORNAL 
CIDADE além de outros periódicos que julgar necessário, bem como afixado em local de costume.  

 
 

CERQUEIRA CÉSAR/ SP, 10 DE ABRIL DE 2012. 
 

 

 

 

 

 
JOSÉ ROSSETTO 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR / SP 


