
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO 
AV. EVARISTO VAZ, N. 1.190 – CENTRO 

FONE/FAX: (16) 3251-9422 
                                                                CNPJ: 48.664.304/0001-80 

EDITAL DE ABERTURA – PROCESSO SELETIVO Nº 001/2020 
 

A Prefeitura do Município de Guariba, Estado de São Paulo, torna público que realizará, a abertura de inscrições 
ao PROCESSO SELETIVO DE PROVAS para estágio remunerado perante a administração direta do 
Município, nas áreas abaixo especificadas, nos termos da Lei Federal 11.788/2008 e alterações posteriores e 
Lei Municipal nº 2.308, de 05 de março de 2009. O estágio terá duração de até 12 meses, podendo ser 

prorrogável por no máximo mais 12 meses, nos termos do artigo 11 da Lei Federal nº 11.788/2008 a critério da 
Administração. O Processo Seletivo será regido pelas instruções especiais constantes do presente instrumento 
elaborado em conformidade com os ditames da Legislação Federal e Municipal, vigentes e pertinentes. 
 

CAPITULO 1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1 A organização, elaboração do edital e cronograma, são de responsabilidade da Prefeitura do Município 
de Guariba. A elaboração, aplicação e correção das Provas do Processo Seletivo serão de 
responsabilidade da ASSEJ- ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE. 
 

1.2 É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este Processo Seletivo divulgadas, até sua homologação, no site da Prefeitura 
Municipal de Guariba (http://www.guariba.sp.gov.br/portal-da-transparencia/concursos). A partir 
da homologação as publicações serão feitas exclusivamente pela Prefeitura em seus órgãos oficiais de 
publicação, site e afixação em seus átrios. 

 

1.3 Os cursos, as vagas, a carga horária semanal, a contraprestação, os requisitos e a escolaridade exigidos 
são os estabelecidos na tabela abaixo: 

 

ENSINO SUPERIOR 

Curso 
Vagas Carga 

Horária 
Semanal 

Vencimentos 

R$ 
Nível de Escolaridade e Requisitos 

Total AC PcD 
Administração de Empresas CR CR - 20 400,00 Cursando Superior na área específica 
Administração Pública CR CR - 20 400,00 Cursando Superior na área específica 
Arquitetura CR CR - 20 400,00 Cursando Superior na área específica 
Ciências Biológicas CR CR - 20 400,00 Cursando Superior na área específica 
Ciências Contábeis CR CR - 20 400,00 Cursando Superior na área específica 

Comunicação Social 
(Jornalismo/Publicidade e 
Propaganda) 

 

CR 

 

CR 

 

- 

 

20 

 

400,00 

 

Cursando Superior na área específica 

Direito CR CR - 20 400,00 Cursando Superior na área específica 
Educação Física CR CR - 20 400,00 Cursando Superior na área específica 
Enfermagem CR CR - 20 400,00 Cursando Superior na área específica 
Engenharia Ambiental CR CR - 20 400,00 Cursando Superior na área específica 
Engenharia Civil CR CR - 20 400,00 Cursando Superior na área específica 
Farmácia CR CR - 20 400,00 Cursando Superior na área específica 

Fisioterapia (cursando o 6º período) 
CR CR - 20 400,00 Cursando Superior na área específica 

Geografia CR CR - 20 400,00 Cursando Superior na área específica 
História CR CR - 20 400,00 Cursando Superior na área específica 
Letras CR CR - 20 400,00 Cursando Superior na área específica 
Matemática CR CR - 20 400,00 Cursando Superior na área específica 
Nutrição CR CR - 20 400,00 Cursando Superior na área específica 
Pedagogia CR CR - 20 400,00 Cursando Superior na área específica 
Psicologia CR CR - 20 400,00 Cursando Superior na área específica 
Serviço Social CR CR - 20 400,00 Cursando Superior na área específica 
Terapia Ocupacional CR CR - 20 400,00 Cursando Superior na área específica 

http://www.guariba.sp.gov.br/portal-da-transparencia/concursos
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ENSINO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO 

Curso 
Vagas Carga 

Horária 
Semanal 

Vencimentos 
R$ 

Nível de Escolaridade e 
Requisitos Total AC PcD 

Técnico em Administração 
CR CR - 20 300,00 

Cursando Técnico de Nível Médio 
na área específica 

Técnico em Enfermagem 
CR CR - 20 300,00 

Cursando Técnico de Nível Médio 
na área específica 

Técnico em Farmácia 
CR CR - 20 300,00 

Cursando Técnico de Nível Médio 
na área específica 

Técnico em Informática 
CR CR - 20 300,00 

Cursando Técnico de Nível Médio 
na área específica 

Técnico em Nutrição/Alimentos 
CR CR - 20 300,00 

Cursando Técnico de Nível Médio 
na área específica 

Técnico em Recursos Humanos 
CR CR - 20 300,00 

Cursando Técnico de Nível Médio 
na área específica 

Técnico em Secretariado 
CR CR - 20 300,00 

Cursando Técnico de Nível Médio 
na área específica 

Técnico em Segurança do 
Trabalho 

CR CR - 20 300,00 
Cursando Técnico de Nível Médio 
na área específica 

 

ENSINO MÉDIO 

Curso 
Vagas Carga 

Horária 
Semanal 

Vencimentos 

R$ 
Nível de Escolaridade e Requisitos 

Total AC PcD 
Ensino Médio  CR CR - 20 300,00 A partir do 1º ano do Ensino Médio 

 

1.4 A Contraprestação constante na tabela anterior está atualizada até a data de publicação deste Edital. 

 

1.5 Os cursos técnicos de nível médio são os indicados no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos instituído 

e mantido pelo MEC, cujas cargas horárias são de 800, 1.000 ou 1.200 horas conforme indicados para 
as respectivas habilitações profissionais, de acordo com a Resolução nº 6, de 20/09/2012 do Ministério 
da Educação. 

 

1.6 A celebração do Termo de Compromisso de Estágio será sob o regime da Lei nº 11.788 de 25 de 
setembro de  2008. O estágio terá início a partir da data de assinatura do Termo de Compromisso. 

 

1.7 O estágio poderá ser interrompido, de acordo com o previsto no Termo de Compromisso: 
 

a) automaticamente, ao término do estágio; 

b) a qualquer tempo no interesse da administração; 

c) a pedido do estagiário, com no mínimo, 15 dias de antecedência; 

d) em decorrência de descumprimento de qualquer compromisso assumido na oportunidade da 

assinatura do Contrato; 

e) Pelo não comparecimento, sem motivo justificado.  

f) pela interrupção do curso na instituição de ensino a que pertença o estagiário e; 

g) por conduta incompatível com a exigida pela Administração 

 

CAPITULO 2 – DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1 A inscrição implica na aceitação, por parte do candidato, de todos os princípios, normas e condições  do 

Processo Seletivo estabelecidos no presente Edital e na legislação municipal e federal pertinente. 

2.1.1   O candidato será responsável pelas informações prestadas na ficha de inscrição, bem como por qualquer 
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erro e omissão, e deverá estar ciente de que disporá dos requisitos necessários para contratação, 
especificados neste Edital. 

 

2.1.2 Para se inscrever, o candidato deverá atender às condições para provimento do curso e entregar em data 

a ser fixada em publicação oficial, quando da contratação, a comprovação de: 

 

I. ter até a data da contratação idade mínima de 16 (dezesseis) anos completos;  

II. recomenda-se que o candidato possua conhecimentos em informática (Windows, Word, Excell, 

Power Point); 

III. ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do art. 12 da Constituição Federal; 

IV. Estar matriculado em Curso Médio/Técnico e/ou Superior, conforme nível exigido; 

V. estar quite com as obrigações militares (quando do sexo masculino); 

VI. não registrar antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e 

políticos; 

VII. não ocupar emprego ou função pública, ressalvados os acumuláveis previstos no art. 37, inciso 

XVI da Constituição Federal; 

VIII. possuir os requisitos mínimos exigidos para o estágio, constantes do presente edital. 

 

2.2 As inscrições serão feitas exclusivamente na BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL “Dr. José 

Sadalla”, sito à Av. Evaristo Vaz, nº 1.107 - Centro, do dia 04/02 ao dia 12/02/2020 (dias úteis), 

no horário das 8:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas (horário de Brasília). Sendo 

necessário o preenchimento da ficha de inscrição (ANEXO III) deste edital e a entrega das cópias 

dos documentos relacionados a baixo: 
 

a) RG 

b) CPF 

c) Comprovante de residência 

d) IMPRIMA A FICHA DE INSCRIÇÃO, PREENCHA E PROTOCOLE NA BIBLIOTECA 

PÚBLICA MUNICIPAL, “DR. JOSÉ SADALLA”, SITO À AV. EVARISTO VAZ, Nº 1.107 

- CENTRO, DO DIA 04/02 AO DIA 12/02/2020 (DIAS ÚTEIS), NO HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 

12:00 HORAS E DAS 13:00 ÀS 17:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

 

2.2.2 Aqueles que declararem na inscrição ser Pessoa com Deficiência deverão encaminhar para a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA. Sito a Av. Evaristo Vaz, 1190 – Centro, Guariba/SP 
o respectivo LAUDO MÉDICO constando o CID, bem como o pedido de condição especial para a 

prova, caso necessite, até o último dia de inscrição na via original ou cópia autenticada. 

 

2.3 Todas as provas estão previstas para serem realizadas no mesmo dia e horário, devendo todos os 

candidatos inscrever-se para apenas um curso. 

 

2.4 Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para a alteração de cursos, seja qual for o motivo 

alegado. 

 

CAPITULO 3 – DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

3.1 Em obediência ao disposto no art. 37, § 1º e 2º do Decreto 3.298 de 20/12/99 que regulamenta a Lei 

7853/89, reservado às pessoas com deficiência, aprovadas e classificadas dentro dos limites 

estabelecidos no presente edital, terão reserva de 5% (cinco por cento) das vagas existentes para cada 
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função/curso, individualmente, das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do 

presente Processo Seletivo, cujas atribuições sejam compatíveis com sua deficiência. 

 
3.1.1   Se, na aplicação do percentual, resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), estará 

formada 01(uma) vaga para a pessoa com deficiência. Se inferior a 0,5 (cinco décimos), a formação da 
vaga ficará condicionada à elevação da fração para o mínimo de 0,5 (cinco décimos), caso haja aumento 

do número de vagas para a função ou curso. 
 

3.1.2  Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 

4º do Decreto Federal 3.298/99, e demais legislações vigentes e pertinentes. 

 
3.2 Para ter direito a reserva de vagas o candidato deverá encaminhar para a PREFEITURA MUNICIPAL 

DE GUARIBA. Sito a Av. Evaristo Vaz, 1190 – Centro, Guariba/SP, CEP – 14840-000 entregando 
até o último dia de inscrição: 

 
a) requerimento solicitando vaga especial, contendo a identificação do candidato. 
b) laudo médico (original ou cópia reprográfica autenticada) atestando a espécie e o grau ou nível da 

deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 

Doença – CID –, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar a previsão de 

adaptação à prova; 

c) solicitação de prova especial, se necessário. (A não solicitação de prova especial eximirá a empresa 
de qualquer providência) 

 

3.2.2  Serão indeferidas as inscrições na condição especial de pessoa com deficiência dos candidatos que não 

encaminharem dentro do prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo laudo médico. O 

candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital, não 

poderá impetrar recurso em favor de sua situação. 

 

3.2.3    As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal 3.298/99, 

particularmente em seu art. 40, participarão do Processo Seletivo em igualdade de condições com os 

demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao 

dia, horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos. 

 

3.2.4  O candidato deverá incluir no requerimento de vaga especial o detalhamento dos recursos necessários 

para realização da prova (exemplos: prova ampliada, sala de fácil acesso com rampa ou no térreo, mesa 
especial para cadeirante etc.). 

 
3.3 Ao ser convocado para a investidura na função pública, o candidato deverá se submeter a exame médico 

oficial  ou credenciado pela Prefeitura, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato 
como deficiente ou não, e o grau de deficiência capacitante para o exercício da função. Será eliminado 
da lista de pessoa com deficiência o candidato cuja deficiência assinalada na Ficha de Inscrição não se 

constate, devendo o mesmo constar apenas na lista de classificação geral. 

 

3.3.1  Após o ingresso do candidato com deficiência, esta não poderá ser arguida para justificar a concessão 

de readaptação da função e de aposentadoria por invalidez. 

 

3.4 A publicação do resultado final do Processo Seletivo será feita em duas listas: contendo a primeira, a 
pontuação  de todos os candidatos inclusive a das pessoas com deficiência, e a segunda, somente a 
pontuação destes últimos. 
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3.4.1  Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, estas serão 

preenchidas pelos demais candidatos, com estrita observância da ordem classificatória. 

 

CAPITULO 4 – DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

 

4.1 Os conteúdos constantes das provas são as constantes no Anexo I do presente Edital. A prova objetiva 

visa avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário para o desempenho das atribuições 

da função. O processo Seletivo constará das seguintes disciplinas 

4.2  

 

PROVAS TOTAL DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 10 

Matemática 10 

História 7 

Geografia 7 

Atualidades  6 

 

CAPITULO 5 – DAS PROVAS 

5.1 LOCAL – DIA - As provas objetivas (escritas) serão realizadas na cidade de Guariba na data de 

01 de  Março de 2020, no horário descrito abaixo, em locais a serem divulgados no site da 

Prefeitura Municipal (http://www.guariba.sp.gov.br/portal-da-transparencia/concursos), com 

antecedência mínima de 3 (três) dias. 

 

 5.1.1  HORÁRIOS 

 

ABERTURA DOS PORTÕES – 8:00h 

FECHAMENTO DOS PORTÕES –8:45 min 

INÍCIO DAS PROVAS – 9:00h 

PERMANÊNCIA MÍNIMA ATÉ ÀS 10:00h 

TÉRMINO – 13:00h 

 

5.2 Não haverá, sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas. Sugere-se 

que os candidatos compareçam 1 (uma) hora antes do horário marcado para o fechamento dos portões, 

pois,pontualmente no horário determinado, os portões serão fechados não sendo permitida a entrada de 

candidatos retardatários. 

 
5.2.2  O candidato não poderá alegar desconhecimento dos locais de realização das provas como justificativa 

de sua ausência. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, será considerado como 
desistência do candidato e resultará em sua eliminação do Processo Seletivo. 

 
5.3 O candidato deverá comparecer ao local designado, munido de caneta de material transparente e tinta 

azul ou preta, lápis preto e borracha, além de UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO 

ORIGINAL: 
 

http://www.guariba.sp.gov.br/portal-da-transparencia/concursos
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a) Cédula de Identidade - RG; 

b) Carteira de Órgão ou Conselho de Classe; 

c) Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

d) Certificado Militar; 

e) Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto); 

f) Passaporte. 

 
5.4 Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação 

do candidato e de sua assinatura, podendo o candidato ser submetido à identificação especial caso seu 
documento oficial de identidade apresente dúvidas quanto à fisionomia ou assinatura. 

 

5.5 COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro 

candidato, nem a utilização de livros, manuais ou anotações, máquina calculadora, relógios de qualquer 

tipo, agenda eletrônica, telefone celular, smartphone, mp3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, 

gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor de mensagens, bem como o uso de óculos escuros, 

bonés, turbantes, chapelarias e outros adereços, protetores auriculares e outros acessórios similares. O 

candidato que for flagrado na sala de provas fazendo uso de qualquer dos pertences acima será excluído 

do Processo Seletivo. 

 
5.5.1  O candidato que necessitar usar boné, gorro, chapéu, protetor auricular ou óculos de sol deverá ter 

justificativa médica e o(s) objeto(s) será(ão) verificado(s) pela Coordenação. Constatado qualquer 

problema, o candidato poderá ser excluído do Processo Seletivo. 

 

5.5.2  Recomenda-se aos candidatos não levarem para o local de provas aparelhos celular, contudo, se 

levarem, estes deverão ser desligados, preferencialmente com baterias retiradas, e 

acondicionados, juntamente com demais pertences pessoais, e colocados embaixo da cadeira onde 

o candidato irá sentar-se, sob a guarda do candidato.  

 

5.5.3  O candidato(a) que descumprir este regulamento será automaticamente retirado da sala e terá sua prova 

anulada. Inclusive poderá responder criminalmente por tentativa de fraude em concursos/processos 

seletivos. 

 

5.5.4 Todos os pertences serão de inteira responsabilidade do candidato. A organizadora não se 
responsabilizará por perdas ou extravios de objetos e/ou equipamentos eletrônicos ocorridos durante a 

realização da prova, nem por danos neles causados. 

 

5.5.5  Reserva-se ao Coordenador do Processo Seletivo designado pela ASSEJ e aos Fiscais, o direito de tomar 

medidas saneadoras e restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta das 

provas, bem como excluir da sala e desclassificar o candidato cujo comportamento for considerado 

inadequado, tais como: 

 

a) Ausentar-se do local de realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal; 

b) Deixar de devolver ao fiscal da sala o gabarito preenchido. 

c) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer material sem que seja 

o fornecido pela Instituição ASSEJ; 

d) Se estiver portando arma, mesmo que possua o respectivo porte; 

e) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 

5.6 Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer 
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pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado por um 
colaborador, designado pela Coordenação do Processo Seletivo. 

 

5.7 Não será permitida a permanência de qualquer acompanhante nas dependências do local de realização 

das provas, exceto no caso de amamentação, podendo ocasionar inclusive a não participação do 

candidato no Processo Seletivo. 

 

5.7.1  Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata deverá 

levar um acompanhante maior de idade, que ficará em local reservado para esse fim e que será 

responsável pela guarda da criança. 
 

5.8 No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a folha de respostas e o caderno de questões 
da prova, sendo de responsabilidade do candidato a conferência de seus dados pessoais e do material 
entregue  pela empresa ASSEJ. 

 

5.8.1    O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, no dia da realização da prova, 

deverá solicitar ao Fiscal de Sala que registre em seu relatório de ocorrências. 

 

5.9 A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento 
válido para a correção. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem 
questão não respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta. 

 
5.9.1    A folha de respostas é personalizada e não poderá ser substituída por nenhuma das hipóteses constantes 

no campo “LEIA COM ATENÇÃO” da respectiva folha de respostas. 

 

5.10 O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após decorridos 1h (uma hora) do 

horário estabelecido no Edital para as mesmas, devendo entregar a folha de respostas ao Fiscal de Sala 

e levar consigo o caderno de questões, será excluído do concurso o candidato que não entregar a folha 

de resposta. 

 

5.11 Ao final das provas, os três últimos candidatos, obrigatoriamente, deverão permanecer na sala, a fim 

de assinar o verso das folhas de respostas e o lacre do envelope das folhas de respostas juntamente com 

o Fiscal e Coordenador, sendo liberados quando todos as tiverem concluído. 

 

5.12 Após o término das provas os candidatos não poderão permanecer nas dependências do prédio. 

 

5.13 O gabarito preliminar será disponibilizado no site da Prefeitura Municipal 

(http://www.guariba.sp.gov.br/portal-da-transparencia/concursos), no dia 02/03/2020. 

 

CAPITULO 6 – DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA 

 

6.1 A prova objetiva terá a duração de 4h (quatro horas), já incluído o tempo para o preenchimento da 

folha de respostas, e desenvolver-se-á em forma de testes, por meio de questões de múltipla escolha, com 

4 (quatro) alternativas de resposta, na forma estabelecida no presente Edital. 

 
6.2 A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter classificatório. 

 

6.2.1  A nota da prova objetiva será obtida com a aplicação da fórmula abaixo: 

http://www.guariba.sp.gov.br/portal-da-transparencia/concursos
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          xNAP
TQP

100
NPO   

 

  ONDE: 
          NPO = Nota da  Prova  Objetiva TQP = Total de Questões da Prova 

          NAP = Número de Acertos na Prova 

 

6.3 Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver, nota diferente de zero. 

 

CAPITULO 7 – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

7.1 Em todas as fases na classificação entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de 

preferência os seguintes: 

 

a) Maior idade 

b) maior nota na prova de Língua Portuguesa. 

c) maior nota na prova de Matemática. 

 
7.1.1  Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate se 

dará por meio de sorteio. 

 

7.1.2  O sorteio será realizado dos candidatos empatados, de acordo com o seu número de inscrição. 

 

CAPITULO 8 – DO RESULTADO FINAL 

 

8.1     O resultado final será a nota obtida com o número de pontos auferidos na prova. 

 

CAPITULO 9 – DOS RECURSOS 

 

9.1 Somente poderá ser interposto 1 (um) recurso para cada questão, quando o mesmo se referir ao gabarito 
preliminar da prova objetiva, devendo o mesmo ser interposto nos termos do item 9.4 deste edital. 

 

9.2 Para recorrer o candidato deverá protocolar o recurso na PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA. 

Sito a Av. Evaristo Vaz, 1190 - Centro, Guariba/SP, em horário normal de expediente (8h às 12h e das 

13h às 17h) 

 
9.2.1  Todos os recursos deverão ser interpostos até 2 (dois) dias corridos a contar da divulgação oficial do 

edital, excluindo-se o dia da divulgação para efeito da contagem do prazo. 

 
9.2.1.1 Caberá recurso quanto: 

 

a) indeferimento das inscrições; 

b) às questões constantes do carderno de provas 

c) dos gabaritos (divulgação no site); 

d) do resultado do Processo Seletivo em todas as suas fases. 

 
9.2.2  Em qualquer caso, não serão aceitos recursos encaminhados por e-mail, via postal, via fax. 
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9.3      Caberá à ASSEJ – Associação Educacional da Juventude decidir sobre a anulação ou troca de alternativas 

de questões julgadas irregulares. Julgados os recursos em face do gabarito e/ou da prova objetiva, sendo 

caso, será publicado o gabarito definitivo, com as modificações necessárias pelo qual as provas serão 
corrigidas, que permanecerá no site pelo prazo estabelecido no item 9.2.1 do presente edital. 

 
9.3.1  Em caso de anulação de questões, por duplicidade de alternativas corretas, falta de alternativa correta ou 

qualquer outro motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos, e os pontos 
correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, independente de recurso. 

 
9.4 Os recursos deverão ser fundamentados e estar embasados em argumentação lógica e consistente. Em 

caso de constatação de questões da prova, o candidato deverá se pautar em literatura conceituada, 
referência bibliográfica e argumentação plausível. 

 

9.5 Recursos não fundamentados na forma normatizada no item anterior ou interpostos fora  do  prazo  

serão  julgados como “não conhecidos”, sem julgamento de mérito. 

 

9.6 A Comissão constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de recursos, sendo 

sua decisão soberana, razão pela qual não cabe recurso adicional pelo mesmo motivo, ou seja, revisão 

de recurso, de recurso do recurso ou de recurso de gabarito definitivo. 

 

CAPITULO 10 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

10.1 A inscrição do candidato implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital e das demais normas legais pertinentes, sobre as quais não se poderá alegar 

qualquer espécie de desconhecimento. 

 
10.2 A falsidade ou inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda 

que verificados posteriormente, eliminará o candidato do Processo Seletivo, anulando-se todos os atos 
decorrentes da inscrição, sem prejuízo de responsabilização nas esferas administrativa, cível e penal. 

 

10.3 Não obstante as penalidades cabíveis, a ASSEJ poderá, a qualquer tempo, anular a inscrição ou a prova 

do candidato, desde que verificadas falsidades de declaração ou irregularidades. 

 
10.4 A ASSEJ, bem como o órgão realizador do presente certame, não se responsabiliza por quaisquer cursos, 

textos, apostilas e outras publicações referentes ao Processo Seletivo. 

 
10.5 Todos os editais do presente Processo Seletivo, serão disponibilizados no Diário Oficial Eletrônico do 

Município (https://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guariba), assim como, no site 
(http://www.guariba.sp.gov.br/portal-da-transparencia/concursos 

 

10.6 A convocação para preenchimento da(s) vaga(s) será feita pela  Prefeitura Municipal de Guariba, 

por meio de publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município 

(https://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guariba), assim como, no site 

(http://www.guariba.sp.gov.br/portal-da-transparencia/concursos), de acordo a classificação final 

dos candidatos.  

 

10.7 A convocação para a contratação dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem de 

https://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guariba
http://www.guariba.sp.gov.br/portal-da-transparencia/concursos
https://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guariba
http://www.guariba.sp.gov.br/portal-da-transparencia/concursos
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classificação. 

 

10.8  O candidato aprovado, interessado na celebração do Termo de Compromisso, deverá apresentar-se na 

data, horário e local estabelecido na convocação. A não apresentação na data, horário e local 

estabelecido será considerada como desinteresse na(s) vaga(s) oferecida(s) não cabendo recurso. 

 
10.9 A classificação neste Processo Seletivo não gera obrigação de contratação. Serão convocados os 

candidatos conforme necessidade da Administração Pública, não se obrigando a contratar na totalidade 
ou parcialmente as vagas ofertadas ou candidatos inscritos. 

 

10.10 A validade do presente Processo Seletivo será de 12 (doze) meses, contado a partir da data de 

homologação do Processo Seletivo, prorrogável uma vez por igual período a critério da Administração. 

 

10.11 O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço e telefone para contato para correspondência, 

junto à Prefeitura, após o resultado final. 

 
10.12 O Edital poderá ser impugnado, mediante justificativa legal e dentro do prazo de inscrição, que  decorrido 

implicará em aceitação integral dos seus termos. 

 

10.13 Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos no 

presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos em comum pela Comissão do Processo 

Seletivo nº 001/2020, instituída nomeada pela Prefeitura Municipal de Guariba, através da Portaria nº 

21.348 de 30 de Janeiro 2.020 e a ASSEJ – Associação Educacional da Juventude. 

 

10.14  A Homologação do Processo Seletivo poderá ser efetuada por curso, individualmente, ou pelo conjunto 

de cursos constantes do presente Edital, a critério da Administração. 

 

 

 

            REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

 

Guariba/SP, 30 de Janeiro de 2020. 

 

FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR 

Prefeito do Município de Guariba 
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                                ANEXO I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Língua Portuguesa: FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – Encontros 

Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O 

Alfabeto – Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – 

Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – As 

regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. 

MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos 

– Processos de formação das palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de 

Composição – Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares – Classe de Palavras. SINTAXE: Termos 

Essenciais da Oração – Termos Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – Sintaxe 

de Concordância – Sintaxe de Regência – Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” 

e “se” – Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da 

Crase – Interpretação e análise de Textos – Tipos de Comunicação: Descrição – Narração – Dissertação – 

Tipos de Discurso – Qualidades e defeitos de um texto – Coesão Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de 

linguagem – Vícios de Linguagem. 

 

Matemática: Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de denominadores; 

Equação de 2º grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º 

grau: resolução – problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contradomínio 

e imagem; Função do 1º grau 

– função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; 

Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica; 

Expressão algébrica – operações; Expressões fracionárias – operações - simplificação; PA e PG; Sistemas 

Lineares; Números complexos; Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; 

Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno, tangente, 

relação fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação com números 

inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de 

medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume. 

 

Geografia: Os lugares, as paisagens e o espaço geográfico; A localização dos espaços na superfície terrestre; 

As relações da natureza e sociedade; A importância de conhecer e preservar a natureza;  O ser humano no 

espaço geográfico; A inserção do homem no meio físico, suas alterações e construção do espaço atual; A 

construção cultural nos diversos espaços geográficos; Os conflitos originados das relações da humanidade; 

A evolução tecnológica da humanidade e suas consequências; A Organização do espaço brasileiro; Região 

e regionalização; As atividades econômicas rurais e urbanas no Brasil e no mundo; A construção do espaço 

globalizado; Subdesenvolvimento: origem e diversidade; O espaço geográfico – América, África, Ásia, 

Oceania, Europa, Antártida; Território, poder e fronteiras políticas. 

História: O surgimento da Idade Moderna; Reforma, Contrarreforma e Renascimento Cultural; O 
mercantilismo e o surgimento do pré-capitalismo; O Absolutismo dos reis e o Estado Moderno; As grandes 
navegações e a construção das Américas inglesa, hispânica e portuguesa; Os povos nativos da 
América; Confronto entre o mundo europeu e as populações autóctones; O mundo africano e a construção 
do espaço negro nas Américas; As revoluções inglesas do século XVII;O Iluminismo e a Revolução 
Francesa; A crise do sistema colonial nas Américas; Da manufatura às máquinas: etapas da Revolução 
Industrial; A formação das nações latino-americanas no século XIX;O Brasil no século XIX;Os Estados 
Unidos no século XIX; A Europa no século XIX; O imperialismo dos séculos XIX/XX e a partilha da África 
e Ásia; Os nacionalismos e as guerras mundiais do século XX; O período entre-guerras e o contexto 

http://centraldefavoritos.com.br/2017/12/29/os-lugares-as-paisagens-e-o-espaco-geografico/
http://centraldefavoritos.com.br/2016/10/09/o-surgimento-da-idade-moderna/
http://centraldefavoritos.com.br/2016/11/06/reforma-contrarreforma-e-renascimento-cultural/
http://centraldefavoritos.com.br/2016/11/13/o-mercantilismo-e-o-surgimento-do-pre-capitalismo/
http://centraldefavoritos.com.br/2016/11/13/o-mercantilismo-e-o-surgimento-do-pre-capitalismo/
http://centraldefavoritos.com.br/2017/10/09/o-absolutismo-dos-reis-e-o-estado-moderno/
http://centraldefavoritos.com.br/2017/11/05/as-grandes-navegacoes-e-construcao-das-americas-inglesa-hispanica-e-portuguesa/
http://centraldefavoritos.com.br/2017/11/05/as-grandes-navegacoes-e-construcao-das-americas-inglesa-hispanica-e-portuguesa/
http://centraldefavoritos.com.br/2017/12/30/os-povos-nativos-da-america/
http://centraldefavoritos.com.br/2017/12/30/os-povos-nativos-da-america/
http://centraldefavoritos.com.br/2018/04/19/confronto-entre-o-mundo-europeu-e-as-populacoes-autoctones/
http://centraldefavoritos.com.br/2018/04/26/o-mundo-africano-e-a-construcao-do-espaco-negro-nas-americas/
http://centraldefavoritos.com.br/2018/04/26/o-mundo-africano-e-a-construcao-do-espaco-negro-nas-americas/
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mundial;A hegemonia dos EUA na América Latina e no mundo: de Monroe a Obama; A Revolução russa 
de 1917 e o movimento socialista mundial nos séculos XX e XXI; A Guerra-Fria e a Queda do muro de 
Berlim; A América Latina nos séculos XX e XXI; As transformações sociais, políticas e econômicas do 
Brasil nos séculos XX e XXI; O século XXI e as perspectivas do futuro. 

 

Atualidades: Fatos nacionais e internacionais ocorridos no ano de 2019. 
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                     ANEXO II – CRONOGRAMA ESTIMADO DAS ATIVIDADES 

 

 

DATAS ETAPAS 

04/02/2020 Publicação do edital de abertura 

04/02/2020 à 12/02/2020 Realização das Inscrições 

17/02/2020 Homologação das inscrições 

20/02/2020 Publicação da convocação e local para as provas objetivas 

01/03/2020 Aplicação das Provas 

02/03/2020 Divulgação do Gabarito 

03 e 04/03/2020 Prazo para apresentação de recurso do gabarito 

06/03/2020          Publicação do Resultado Preliminar 

09 e 10/03/2020 Prazo para apresentação de recurso contra o Resultado Preliminar 

12/03/2020 Publicação do Resultado Final e Homologação do Processo 

 

 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO 
AV. EVARISTO VAZ, N. 1.190 – CENTRO 

FONE/FAX: (16) 3251-9422 
                                                                CNPJ: 48.664.304/0001-80 
                                                     

ANEXO III – FICHA DE INSCRIÇÃO 

                           PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA – ESTADO DE SÃO PAULO 
 

                 FICHA DE INSCRIÇÃO Nº ___________ / 2.020 
 

PROCESSO SELETIVO Nº 01/2020 
 

CONCESSÃO DE ESTÁGIO REMUNERADO  
 

CURSO/ÁREA: _______________________________________________________________ 
 

Nome Completo: 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Endereço: _______________________________________________ nº _____ Bairro :__________________________ 

 

Cidade : _______________________________________________________ Estado : ___________________________ 

 

Data de Nascimento : _____ / _____ / _____  Idade : _______                 

 

R.G. nº ________________________________                      C.P.F : ___________________________________ 

 

Período do Curso que está cursando(ANO/ SEMESTRE/ MÓDULO/ NO CASO DE ENSINO MÉDIO, INFORMAR SE É 

INTEGRADO)___________________________________________________________________ 

 

PCD – Pessoa Com Deficiência (    ) Sim / (    ) Não 

 

Estado Civil __________________  Telefone(1): _______________________ Telefone(2):______________________ 

    

Nome do Cônjuge ou Companheira : _________________________________________________________________ 

 

Número total de Filhos : ____________ Número de filhos menores de 18 anos : ____________________ 

 

Nome do Procurador : __________________________________________        RG : ___________________________ 

 

                                                                                 Guariba, ______ de ___________________de 2.020. 

 

______________________________ _____________________________________________________

     Assinatura do Candidato                                       Assinatura do Responsável pelo recebimento da inscrição 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

corte aqui 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA – ESTADO DE SÃO PAULO 
 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO Nº ___________/2020 
 

PROCESSO SELETIVO Nº 01/2020 
 

CONCESSÃO DE ESTÁGIO REMUNERADO  
 

CURSO/ÁREA: _____________________________________________________________________ 
 

Nome : _______________________________________________________________________________________ 

 

R.G. nº : __________________________________     C.P.F. : ____________________________________ 

 

Cidade : ____________________________________________________ Estado : ___________________________ 

 

 

                                                              Guariba, ______ de _______________ de 2.020. 

 

__________________________________________       

                                                                            Assinatura do Candidato

 
 


