
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 12 
 
 

AGENTE ADMINISTRATIVO 
 

 
ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

 
 
Cesar José Bonjuani Pagan, Prefeito Municipal de Amparo, no uso de suas atribuições 
legais TORNA PÚBLICO o presente edital de concurso público para o provimento de 
vagas do quadro de pessoal da Municipalidade, pelo regime da CLT (Consolidação das 
Leis do Trabalho), nos termos da Lei Municipal n° 2.910/03 e demais legislações vigentes, 
o qual se regerá pelas instruções que seguem: 
 
I – Da nomenclatura, remuneração, carga horária, vagas e requisitos para o 
exercício da função-atividade: 
Função-atividade: Agente Administrativo 
Carga horária: 40 horas semanais 
Remuneração inicial: R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos da Lei Municipal n° 
2.911/03 que dispõe sobre o Plano de Classificação de empregos e funções da Prefeitura 
Municipal de Amparo, estabelece normas gerais de enquadramento, institui nova tabela 
salarial e dá outras providências. 
Quantidade de vagas: 5 (cinco) 
Requisitos para o exercício da função: Ensino Médio 
 
II – DAS INSCRIÇÕES 

01. 01.    As inscrições estarão abertas no período de 22.04.2004 a 05.05.2004, no 

horário das 13:00 às 16:30 h, de segunda à sexta-feira, na sede da Secretaria 
Municipal de Esportes Lazer e Cultura, sita a Rua Rodrigo de Arruda Botelho, 
107 – Jd. Camandocaia - Amparo/SP. 

02. 02.    As inscrições serão feitas pessoalmente ou por procuração com poderes 

específicos e constará de preenchimento de ficha que será fornecida ao 
candidato no local das inscrições. 

03. 03.    Não serão aceitas inscrições por via postal, fax ou e-mail. 

04. 04.    O valor da taxa de inscrição é de R$ 15,00 (quinze reais) e deverá ser 

recolhido no setor de expediente da Prefeitura Municipal de Amparo, sito à 
Praça Monsenhor João Baptista Lisboa n° 50, Centro, Amparo, no horário das 
10h às 15h. 

05. 05.    No caso de inscrição por procuração, deverá ter firma reconhecida, serão 

exigidas a entrega do respectivo documento de mandato, acompanhada de 
cópia autenticada do documento de identidade do candidato e a apresentação 
da identidade do procurador. Deverá ser entregue uma procuração por 
candidato e a apresentação da identidade do procurador. A procuração do 
candidato ficará retida. O candidato assumirá as conseqüências de eventuais 
erros cometidos por seu procurador ao efetuar a inscrição. 

06. 06.    No ato da inscrição o candidato deverá: 



06.01 06.01  – Apresentar original da Cédula de Identidade (RG) e do Cadastro de 
Pessoas Físicas (CPF), bem como uma cópia dos mesmos que fica rão 
retidos juntamente com a ficha de inscrição; 

06.02 06.02  – Apresentar o comprovante de pagamento da taxa de inscrição; 

06.03 06.03  - No caso de candidatos aposentados, estes deverão apresentar o 
documento comprobatório  de aposentadoria e cópia da CTPS devidamente 
anotada. 

06.04 06.04  - Preencher a Ficha de Inscrição fornecida no próprio local, assinando-
a, o qual, sob as penas da lei, assumirá conhecer e estar de acordo com as 
exigências deste Edital; 

07. 07.    Os candidatos portadores de deficiência (PPD), inscritos como tal, terão 

reservadas 5% (cinco por cento) das vagas, conforme legislação vigente, desde 
que declare no momento da inscrição o tipo de deficiência. 

08. 08.    Os candidatos que necessitarem de prova especial (Braile ou Ampliada), 

deverão requerê-la no momento da inscrição. Os candidatos que não o fizerem, 
seja qual for o motivo alegado, não terão a prova especial preparada. 

08.01 08.01  – Os deficientes visuais “cegos” somente prestarão as provas 
mediante leitura através do sistema BRAILE e suas respostas deverão ser 
transcritas também em BRAILE. Os referidos candidatos deverão levar, para 
esse fim, no dia da aplicação das provas REGLETE e PUNÇÃO ou 
MÁQUINA ESPECÍFICA. 

  

III – DA PROVA 

01. 01.  A prova será realizada da seguinte forma: 
Prova escrita de questões objetivas: aplicadas a todos os candidatos. 
Será considerado aprovado o candidato que atingir nota igual ou superior a 50 
(cinqüenta) pontos. 

02. 02.  A prova escrita será aplicada no dia 09.05.2004, às 9:00h, na E.E.P.S.G. Dr. 
Coriolano Burgos , s/nº, sito à Rua Riachuelo – Ribeirão – Amparo/SP e terá 
duração de 3 (três) horas. 

03. 03.  A prova escrita será composta de questões objetivas e será composta de 
questões de múltipla escolha, sendo divididas nas áreas de Língua Portuguesa, 
Matemática e Conhecimentos Específicos em Informática (Word , Excel e Sistema 
Operacional (Windows). 

  
IV – DA REALIZAÇÃO DA PROVA 

01. 01.  O candidato deverá apresentar-se no local de realização das provas com, no 

mínimo 01(uma) hora de antecedência, quando os portões serão abertos. 

02. 02.  Não será permitida a entrada do candidato que se apresentar após o 

fechamento dos portões que ocorrerá 30 (trinta) minutos antes do início das 
provas. 

03. A identificação do candidato para a prestação das provas far-se-á mediante a 
apresentação da cédula de identidade original ou Carteira de Trabalho ou Certificado de 
Reservista, apresentando condição de leitura e o comprovante de inscrição; 

04. As provas serão individuais, não sendo permitida a comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de livros, notas, impressos, máquinas de calcular ou 
telefones celulares; 



04. 04.  O candidato não poderá se ausentar da sala das provas sem o devido 
acompanhamento de um dos fiscais; 

05. 05.  Os candidatos, mesmo que já tenham concluído a prova, só poderão deixar a 
sala, após 60 (sessenta) minutos do início das mesmas; 

06. Ao término da prova, os dois últimos candidatos somente poderão deixar a sala de 
aplicação das provas em conjunto. 

07. Não serão computadas questões não assinaladas, questões que contenham mais 
de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 

08. O candidato deverá assinalar as respostas das questões com caneta azul ou preta, 
em formulário padrão, devidamente identificado e assinando-o em campo específico. 

09. 09.    O candidato ao terminar a prova escrita - caderno de questões, deverá 

entregá-la ao fiscal, juntamente com a folha de respostas - gabarito. 

10. 10.    Não haverá segunda chamada para a prova escrita seja qual for o motivo 

alegado. 

11. 11.    Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais adquiridos, 

não serão fornecidos exemplares do Caderno de Questões a candidatos ou a 
instituições de direito público ou privado, mesmo após o encerramento do 
concurso. 

   
V – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

01. 01.  O resultado final do concurso serão os pontos atribuídos à prova escrita; 
02. 02.  Os candidatos serão classificados em ordem decrescente, conforme os pontos 

obtidos; 

03. Em caso de igualdade de classificação, considerar-se-á os seguintes critérios de 
desempate: 

 03.01 - candidato com maior número de filhos 

 03.02 -  candidato mais idoso; 

   

VI – DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

01. 01.    O Conteúdo Programático será entregue ao candidato NO ATO DE SUA 
INSCRIÇÃO. 

  

VII – DOS RECURSOS 

01. No prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação dos resultados, os 
candidatos poderão interpor recurso contra a respectiva classificação, desde que 
fundamentados em erro material ou omissões objetivamente constatáveis, sendo vedado, 
em qualquer caso, o questionamento de critérios de julgamento do examinador ou a nota 
por ele atribuída. 

02. O recurso, devidamente fundamentado, deverá ser dirigido à Comissão 
Organizadora e Examinadora, e deverá ser protocolado pessoalmente pelo candidato, na 
Área de Protocolo da Prefeitura Municipal de Amparo, situada à Praça Monsenhor João 
Baptista Lisboa nº 50, Centro - Amparo/SP, no horário das 10:00 às 15:00 h. 

03. Os recursos serão analisados pelo pessoal técnico da Comissão Organizadora e 
Examinadora. 

04. O recurso apresentado fora do prazo estabelecido será indeferido. 



05.Os recursos devem ser cabalmente motivados, sob pena de não serem 
reconhecidos, como não o serão, igualmente, se apenas versarem sobre juízos de 
valor emitidos pelos examinadores e as notas atribuídas. 

  

VIII – REQUISITOS PARA INVESTIDURA NA FUNÇÃO 

01. 01.  O candidato aprovado no concurso público que trata este edital, desde que 
convocado pela administração, no prazo de validade do mesmo, somente terá sua 
designação para a função-atividade, se atendidas as seguintes exigências: 

a) a)      ser brasileiro na forma da Legislação vigente; 

b) b)     haver cumprido as obrigações do serviço militar, quando do sexo 
masculino; 

c) c)      estar quite com a justiça eleitoral; 

d) d)     preencher os requisitos mínimos de escolaridade exigidos no presente 
edital; 

e) e)     ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 

f) f)       estar devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

g) g)     gozar de boa saúde física e mental; 

h) h)     não ter sofrido , no exercício de função pública (federal, estadual ou 
municipal) a penalidade de demissão a bem do serviço público em 
qualquer época; 

02. 02.  A fase final do processo seletivo para o provimento das vagas, de caráter 
eliminatório, constará de exame médico pré admissional, realizado pela Prefeitura 
Municipal de Amparo, com o objetivo de avaliar as condições de saúde do 
candidato e detectar eventuais alterações orgânicas, incompatíveis com as 
atividades a serem exercidas. 

03. 03.  A convocação para o exame médico pré admissional será efetuada através de 
telefonema, carta ou telegrama, ou ainda publicado na Imprensa Oficial Municipal, 
constando neste, a data e o local do comparecimento do candidato. 

04. 04.  O não comparecimento do candidato em 48 (quarenta e oito) horas, contadas 
a partir do primeiro dia útil após o recebimento da convocação, para a realização 
do exame médico, acarretará na desclassificação do mesmo; 

  
IX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

01. 01.  A inscrição implica na aceitação, por parte do candidato, de todos os 
princípios, normas e condições do concurso, estabelecidos no presente Edital. 

02. 02.  A validade do presente concurso será de 01 (hum) ano, contado da divulgação 
oficial dos resultados, podendo ser prorrogado uma única vez pelo mesmo 
período. 

03. 03.  A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentação, ainda que 
verificadas posteriormente, eliminará o candidato do Concurso, anulando-se todos 
os atos decorrentes da inscrição. 

04. 04.  Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de 
aprovação, valendo, para esse fim, a homologação divulgada pela Prefeitura 
Municipal de Amparo, por meio da Imprensa Oficial Municipal. 

  



05. 05.  O candidato obriga-se a manter atualizado o seu endereço junto à Prefeitura 
Municipal da Estância Hidromineral de Amparo, durante o prazo de validade do 
presente Concurso. 

06. 06.  Os candidatos que atenderem à convocação para a admissão e recusarem-se 
ao preenchimento da vaga, serão excluídos do cadastro, sendo o fato formalizado 
em Termo de Desistência. 

07. 07.  Por ocasião da admissão, o candidato classificado será submetido a exame 
médico e a exames laboratoriais, somente através de médico designado pela 
Municipalidade, de caráter eliminatório, para avaliação de sua saúde física e 
mental. 

08. 08.  Não serão aceitas inscrições feitas por ex-servidores públicos demitidos por 
justa causa, nem de candidatos com idade igual ou superior a 70 (setenta) anos. 

09. 09.  De acordo com o § 10º, do art. 37, da Constituição Federal, fica vedada a 
nomeação de candidato aprovado que seja aposentado no serviço público, salvo 
para as funções elencadas no inciso XVI e XVII, do art. 37 da CF, alterado pela 
Emenda Constitucional nº 34, de 13/12/2001. 

10. 10.  A aprovação no concurso público não significa imediata nomeação do 
candidato aprovado, e somente será efetivada segundo os critérios de 
conveniência, oportunidade e necessidade da Administração da Prefeitura 
Municipal da Estância Hidromineral de Amparo, em decorrência de condições 
técnicas de trabalho e ou disponibilidade orçamentária. 

11. 11.  À Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Amparo é facultada a 
anulação total ou parcial do presente concurso, antes de sua homologação, se 
constatada irregularidade substancial insanável. 

12. 12.  Todos os casos, questões ou problemas que surgirem e que não tenham sido 
expressamente previstos no presente Edital, ou na legislação vigente, serão 
resolvidos pela Comissão Organizadora e Examinadora do concurso, constituída 
pelo Prefeito Municipal, através de Portaria. 

13. 13.  O presente concurso é destinado ao preenchimento de 05 (CINCO) vagas em 
aberto para a função-atividade de Agente Administrativo, e durante o período total 
de sua validade, de quantas mais vierem a ser criadas ou vagadas, dentro da 
ordem sequencial dos que também sejam aprovados nele, para atuarem em 
Amparo, do quadro de funções da Prefeitura Municipal de Amparo. 

14. 14.  A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de 
irregularidades em documentos ou nas provas, a que o candidato der causa, 
eliminação o candidato do Concurso Público; 

15. 15.  A qualquer momento, a critério do executivo municipal, verificado qualquer 
irregularidade, que seja comprovada, este concurso poderá ser anulado ou 
revogado. 

16. 16.  A inscrição do candidato implicará na tácita e integral aceitação das condições 
estabelecidas neste Edital e nas instruções específicas, das quais não poderá 
alegar desconhecimento. 

  

   

Amparo, 07 de abril de 2004. 

   

   



Anna Luzia de Castro 

Secretária Municipal de Administração 


