PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO
- Edital Nº 43, de 23 de outubro de 2009 –
Processo Seletivo Público para o preenchimento de vagas para o curso de Soldagem MAG
Considerando que, a Prefeitura Municipal de Várzea Paulista conquistou para o município a Escola
Móvel do SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial;
Considerando que a Escola Móvel do SENAI, consiste em uma carreta que oferecerá cursos profissionalizantes, beneficiando a população varzina;
Considerando que a Escola Móvel do SENAI, disponibilizou 20 (vinte) vagas para a população varzina, no curso de Soldagem MAG;

A Prefeitura Municipal de Várzea Paulista, torna público a realização de Processo Seletivo, em
parceria com a Escola Móvel do SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, para a concessão de
bolsa para o curso de Soldagem MAG, conforme o disposto neste Edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Processo Seletivo destina-se a selecionar candidatos para o curso de Soldagem MAG, e sua operacionalização caberá às Secretarias Municipais de Gestão Pública; Educação, Cultura, Esportes e Lazer, e Trabalho e Desenvolvimento Econômico, através de comissão de seleção nomeada no Anexo II, a
este edital.
1.2. O Processo Seletivo será regido por este Edital, seus Anexos e eventuais retificações, caso existam, e sua execução caberá à Prefeitura Municipal de Várzea Paulista.
1.3. As vagas oferecidas estão especificadas no quadro abaixo
Vagas em Disputa
Vagas pe-

Curso

ríodo da
manhã

Soldagem MAG

10

Vagas perío-

Total de Va-

do da tarde

gas

10

20

1.4. O Anexo I - Quadro de Provas e Conteúdos Programáticos, relaciona o tipo de prova a ser realizada pelos candidatos.
1.5 O curso será ministrado no período de 03 a 16 de dezembro de 2009, com carga horária de 40 (quarenta) horas, nas opções manhã ( das 8 às 12 horas ) e tarde ( das 13 às 17 horas), conforme opção no ato
da inscrição), em local ainda a ser divulgado.

2. REQUISITOS MÍNIMOS PARA INSCRIÇÃO
a) Residir no município de Várzea Paulista;
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b) Ter idade mínima de 18 anos completos;
c) Possuir ensino fundamental completo;
d) Estar desempregado
3. DAS ETAPAS PROCESSO SELETIVO
3.1. O Processo Seletivo Público será composto de:
a) Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com valor máximo de 100 (cem) pontos
composta de 50 (cinqüenta) questões do tipo múltipla escolha, de igual valor de pontuação, sendo
15 (quinze) questões de língua portuguesa e 35 (trinta e cinco) questões de matemática e raciocínio
lógico.
b) comprovação de residência, de caráter eliminatório.
c) Comprovação de condição de desempregado, de caráter eliminatório.

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente nas formas descritas neste Edital.
4.2 Não haverá nenhuma forma de recolhimento de taxa de inscrição e o candidato, antes da inscrição,
deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos neste Edital.
4.3. As inscrições poderão ser realizadas no período de 03 a 13 de novembro de 2009, das 9 às 16
horas, no Posto de Atendimento abaixo listado;
•

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, localizada à Rua José Dias
de Castro nº 410, Vila São José, ou através do sítio da rede mundial de computadores
www.varzeapaulista.sp.gov.br, no horário das 8 (oito) às 16 (dezesseis) horas.

4.4. Só serão aceitos requerimentos de inscrição completamente preenchidos, nos campos obrigatórios, com clareza, em letra de forma, a tinta e sem rasuras, sendo que no dia da prova, deverá ser entregue cópia do comprovante de endereço residencial, e cópia da Carteira de Trabalho com a anotação de dispensa do último emprego.
5. DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO
5.1. Informações definitivas sobre o local de realização das provas (nome do estabelecimento, endereço e sala), estarão disponíveis através de listagens a serem afixadas no Posto de Inscrição da
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, localizada à Rua José Dias de Castro nº
410, Vila São José, no dia 19 de novembro de 2009.
5.2. É de responsabilidade do candidato a obtenção das informações referentes à realização das provas.

6. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
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6.1. A Prova Objetiva será realizada na cidade de Várzea Paulista, no dia 23 de novembro de 2009, no
período das 18 às 22 horas, em local a ser definido.
6.2. O candidato deverá comparecer ao local designado para prestar as provas com antecedência de 60
(sessenta) minutos do horário previsto para o fechamento dos portões de acesso ao local de prova, munido de caneta esferográfica de tinta indelével preta ou azul e de documento oficial e original de identidade, contendo fotografia e assinatura. Será exigida a apresentação do documento original, não sendo aceitas fotocópias, ainda que autenticadas.
6.3. No dia da prova o candidato deverá apresentar:
a) cópia do comprovante de endereço residencial, no próprio nome, dos pais ou do cônjuge (conta
de energia elétrica), e no caso de imóvel alugado, ou cedido, apresentar documento oficial, que
comprove tal situação, o qual será analisado, e
b) cópia da Carteira de Trabalho, das folhas da foto e número de série, da identificação, e da anotação de dispensa do último emprego.
6.4. Não será permitido ao candidato entrar no local de realização das provas após o horário previsto
para o fechamento dos portões.
7. Das provas
7.1 Após assinar a lista de presença na sala de prova, o candidato receberá do fiscal o cartão de
respostas da Prova Objetiva e depositará, sob a guarda do fiscal, seu documento de identificação.
7.2 O candidato deverá conferir as informações contidas no cartão de respostas da prova, devendo o
mesmo, após a conferência, destacar o canhoto do referido cartão, realizando, neste momento, a desidentificação do cartão de respostas da prova, o qual não pode ser identificado em função da correção a
ser realizada por processo manual de conferência de gabaritos.
7.3 Caso o candidato identifique erros durante a conferência das informações contidas no cartão de
respostas da Prova Objetiva, estes devem ser informados ao fiscal de sala.
7.4 O candidato deverá transcrever, utilizando caneta esferográfica de tinta indelével preta ou azul,
as respostas da prova para o cartão de respostas, que será o único documento válido para correção.
7.5 Depois de iniciada a prova não haverá substituição de cartão de respostas por erro do candidato.
7.6 O preenchimento do cartão de respostas da prova será de inteira responsabilidade do candidato
que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas no cartão de respostas.
7.7. Será atribuída NOTA ZERO à questão da Prova Objetiva que não corresponder ao gabarito oficial ou que contiver emenda, rasura ou mais de uma ou nenhuma resposta assinalada.
7.8. Por motivo de segurança os procedimentos a seguir serão adotados:
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a) após ser identificado, nenhum candidato poderá retirar-se da sala de prova ou do local de
espera, sem autorização e acompanhamento da fiscalização;
b) somente após decorrida uma hora do início das provas, o candidato poderá entregar o seu
caderno de questões da Prova Objetiva e o seu cartão de respostas da Prova Objetiva, e retirar-se da sala de prova;
c) O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência declarando sua desistência do Processo, que será lavrado pelo
Coordenador do local;
d) Ao candidato somente será permitido levar seu caderno de questões faltando uma hora para o término das provas;
e) É vedado ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no cartão de respostas da prova,
ressalvado o disposto na alínea “d”;
7.9. Ao terminar as provas o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, o seu cartão de
respostas da prova e o seu caderno de questões, solicitando a devolução do seu documento de identidade, que ficará em poder do fiscal da sala, porém sempre visível, desde o momento do seu ingresso
na mesma.
7.10 Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto,
após a aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
7.11. Será excluído do presente Processo Seletivo Público, o candidato que:
a) chegar ao local de prova após o fechamento dos portões ou realizar a prova em local diferente do designado;
b) não apresentar no dia da prova, comprovante de endereço residencial, e cópia da Carteira de Trabalho, que atenda as exigências do presente edital:
c) durante a realização da prova, for surpreendido em comunicação com outro candidato ou
pessoa não autorizada;
d) for surpreendido durante o período de realização de sua prova portando (carregando consigo, levando ou conduzindo) armas ou aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, qualquer
tipo de relógio com mostrador digital, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, etc), quer seja na sala de prova ou nas dependências do seu local de prova;
e) utilizar-se de livros, códigos, impressos, máquinas calculadoras e similares, pagers, telefones celulares ou qualquer tipo de consulta durante o período de realização de sua prova, quer
seja na sala de prova ou nas dependências do seu local de prova;
f) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
g) desrespeitar membro da equipe de fiscalização, assim como o que proceder de forma a
perturbar a ordem e a tranqüilidade necessária à realização da prova;
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h) descumprir qualquer das instruções contidas na capa da prova;
i) não realizar a prova, ausentar-se da sala de prova ou do local de espera sem justificativa ou
sem autorização, após ter assinado a lista de presença, portando ou não o cartão de respostas
da Prova Objetiva;
j) for surpreendido copiando seus assinalamentos feitos no cartão de respostas da Prova Objetiva;
k) não devolver o cartão de respostas da Prova Objetiva;
l) deixar de assinar o cartão de respostas da Prova Objetiva e/ou a lista de presença;
m) não atender às determinações do presente Edital e de seus Anexos; e,
n) quando, após a prova, for constatado por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico
ou qualquer meio em Direito admitido, ter o candidato se utilizado de processos ilícitos.

8. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL NO PROCESSO SELETIVO
8.1 Os candidatos aprovados serão classificados segundo a ordem decrescente da prova objetiva.
8.2 Em caso de igualdade na nota final, haverá desempate através da maior nota na prova objetiva de matemática e raciocínio lógico.
8.3 Aplicado o critério previsto no item anterior, por ocasião da convocação dos candidatos habilitados para preenchimento de vagas, os critérios de desempate público, serão:
a) conclusão comprovada do ensino médio;
b) maior número de filhos civilmente incapazes ou relativamente capazes, na forma do Código
Civil vigente; e,
c) maior idade, nesta ordem.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. O candidato poderá obter informações e orientações sobre o Processo Seletivo Público tais como:
edital, processo de inscrição, local de prova, gabaritos, resultados das provas, resultados dos recursos,
convocações e resultado final no endereço eletrônico www.varzeapaulista.sp.gov.br e na sede da
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer.
9.2. Os candidatos serão informados sobre o resultado final do presente Processo Seletivo Público, em
um dos jornais de grande circulação na cidade e na região, na sede da Prefeitura Municipal de Várzea
Paulista e no endereço eletrônico www.varzeapaulista.sp.gov.br.
9.3. A Prefeitura realizará, por meios que julgar necessários, visita domiciliar para comprovação
de endereço residencial, dos candidatos classificados, e em caso de não comprovação, o candidato
será automaticamente desclassificado do processo seletivo púbico.
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9.4. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão nomeada, para realizar o presente Processo Seletivo público.
Várzea Paulista, 23 de outubro de 2009

__________________________________________
Eduardo Tadeu Pereira
Prefeito Municipal
___________________________________________
Carlos Maldonado
Secretário Municipal de Gestão Pública
_______________________________________________________
Luciano Braz de Marques
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer
_______________________________________________________
Waldir Luiz de Lima
Secretário Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico
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Anexo I
Quadro de Provas e Conteúdos Programáticos
Tipo de Prova

Objetiva

Quantidade de
Questões

Disciplina

Pontos por
Questão

Total de Pontos

Língua Portuguesa

15

02

30

Matemática e Raciocínio
Lógico

35

02

70

Conteúdos da prova de Língua Portuguesa
Conteúdos Programáticos
•

Interpretação de texto.

•

Sinônimos e antônimos.

•

Sentido próprio e figurado das palavras.

•

Ortografia oficial.

•

Acentuação gráfica.

•

Pontuação.

•

Verbos: regulares, irregulares e auxiliares.

•

Substantivo e adjetivo: flexão de gênero,
número e grau.

•

Emprego de pronomes.

•

Preposições e conjunções.

•

Concordância verbal e nominal.

•

Crase.

•

Regência.

•

Sinônimo e Antônimo

Conteúdos da prova de Matemática e Raciocínio Lógico
Conteúdos Programáticos
•

Números inteiros: operações e propriedades.

•

Equação de 1º grau.

•

Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e propriedades.

•

Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade.

•

Razão e proporção.

•

Relação entre grandezas: tabelas e gráficos.

•

Porcentagem.

•

Raciocínio lógico.

•

Regra de três simples.

•

Resolução de situações problema.
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ANEXO II

Comissão de Seleção
Ficam nomeados na forma do item 1.1 deste Edital, para compor a comissão de seleção, os seguintes
servidores:
Pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer:
•

Luciano Braz de Marques, Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer;

•

Celiana Luzia de Almeida Santos, Supervisora Departamental de Planejamento e Gestão;

•

Leonice de Brito, Diretora Pedagógica, e

•

Emerson José Righi, Diretor de Gestão Administrativa e Financeira;

Pela Secretaria Municipal de Gestão Pública:
•

Carlos Fernando Bulhões Maldonado de Oliveira, Secretário Municipal de Gestão Pública, e

•

Vanderleia Sutti do Prado, Diretora do Departamento de Seleção e Desenvolvimento de Pessoal.

Pela Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico
•

Waldir Luiz de Lima, Secretário Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico.

Esta Comissão de Seleção destina-se a exclusivamente ao presente Processo Seletivo Público e as suas
atribuições são as previstas neste Edital.

Cronograma Previsto para o Processo Seletivo Público
Data de início
03/11/2009

Data Final

Ação ou Atividade

13/11/2009 Inscrição no processo seletivo
19/11/2009

Confirmação da inscrição através da divulgação da lista de inscritos e dos
locais de prova

20/11/2009

Recursos referente as inscrições

23/11/2009 Prova do processo seletivo
24/11/2009

Divulgação do Gabarito

26/11/2009 Resultado Final
03/12/2009 Início do curso de Soldagem MAG

Obs.: Este Cronograma é uma previsão, que poderá sofrer alterações mediante decisão da Comissão responsável pelo Processo, que se ocorrerem serão tornadas públicas.
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Formulário de Inscrição – Edital nº 43/2009
Processo Seletivo para vagas no curso de Pneumática para Soldagem MAG
Nome Completo: ____________________________________________________________________________
Data de Nascimento: _____ / _____ / _____ Estado Civil: ____________ Nº de Filhos: _____ Sexo: ______
Identidade nº: ___________________ Órgão Emissor: __________ CPF: ______________________________
Endereço: ___________________________________________________________________ Nº_____________
CEP: ___________________

Bairro: _____________________________

Cidade: Várzea Paulista

Telefone: ___________________________

Celular: ___________________________________________

Desempregado há quanto tempo ______________________ Renda Familiar: R$________________________

Escolaridade:

( ) Fundamental Completo

( ) Médio Incompleto

( ) Superior Incompleto

( ) Superior Completo

Estabelecimento de conclusão de escolaridade:
Opção de horário para realizar o curso:

( ) Médio Completo

( ) público

( ) manhã

( ) privado
( ) tarde

Protocolo de Inscrição
O candidato ________________________________________________________ RG. ____________________
realizou sua inscrição no processo seletivo regido pelo Edital nº 43/2009, para o curso de Soldagem MAG,
em parceria com o SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.
A Prova será realizada no dia 23 de novembro de 2009, às 18 horas em local a ser definido. No dia da
prova, o candidato deverá com antecedência mínima de 60 minutos, do horário de início das provas, e
entregar o comprovante de endereço residencial e cópia da Carteira de Trabalho com anotação de
dispensa do último emprego, sob pena de não realizar a prova. O Edital completo, com todas as informações, está à disposição no site www.varzeapaulista.sp.gov.br

Servidor responsável pela inscrição: _______________________data:_________________________________
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