
                  PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
                                                        

CONCURSO PÚBLICO NO 001/2011

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BEBEDOURO, Estado de São Paulo, usando de suas 
atribuições legais, por contrato celebrado com a SELETRIX ORGANIZAÇÔES E SERVIÇOS LTDA, torna pública 
a  abertura  das  inscrições  e  estabelece  normas  relativas  à  realização  de  Concurso  Público,  destinado  a 
selecionar  candidatos  para  os  cargos  de  TÉCNICO DE  IMOBILIZAÇÃO  ORTOPÉTICA,  TÉCNICO EM 
FARMÁCIA, ASSISTENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM.

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O presente Concurso Público destina-se ao preenchimento de 31(trinta e uma) vagas, definidas neste Edital 
para os cargos abaixo, e formação de cadastro de reserva para atendimento às vagas que vierem a existir  
dentro do prazo de validade definido neste Edital, conforme quadro 1 a seguir:

QUADRO 1

1.2 Este Concurso estará sob a responsabilidade, organização e controle da Seletrix Organização e Serviços Ltda., 
localizada na Rua Américo Samarone, 1054 – São Paulo - SP, endereço eletrônico: www.seletrix.com.br

1.3 As Provas e as Avaliações serão realizadas na cidade de Bebedouro - SP, em datas, horários e locais, em 
conformidade com o estabelecido no item 3 (três).

1.4 Os candidatos aprovados em todas as fases, e nomeados, estarão sujeitos ao que dispõe a Consolidação das 
Leis do Trabalho, bem como a legislação federal, estadual e municipal pertinentes, e às presentes instruções  
especiais.

2 - DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO E INFORMAÇÕES CORRELATAS:

2.1 Os  pré-requisitos,  atribuições,  horários  e  demais  informações  pertinentes  ao  exercício  dos  cargos  deste 
Concurso estão detalhadas a seguir:

                      CARGO VAGAS CADASTRO 
DE RESERVA

ASSISTENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 08 Sim

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 10 Sim

TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉTICA 05 Sim

TÉCNICO EM FARMÁCIA 08 Sim

http://www.seletrix.com.br/
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QUADRO 2

2.2. SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES

2.2.1 ASSISTENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO:

• Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, mediante 
planejamento local e protocolos de atenção à saúde; Proceder à desinfecção e à esterilização de materiais 
e instrumentos utilizados; Preparar e organizar instrumental e materiais necessários; Instrumentalizar e 
auxiliar o cirurgião dentista e/ou o THD nos procedimentos clínicos; Cuidar da manutenção e conservação 
dos equipamentos odontológicos; Organizar a agenda clínica; Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades 
referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de saúde da família, buscando aproximar e 
integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; 

2.2.2 TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉTICA:

• Instruir  o  paciente  sobre  o  procedimento;  executar  imobilização;  organizar  o  local  de  realização  do 
procedimento. 

CÓD. CARGO PRÉ-REQUISITOS/ ESCOLARIDADE/ 
QUALIFICAÇÃO/IDADE SALÁRIO

JORNADA DE 
TRABALHO

101
ASSISTENTE DE 
CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO
Conclusão do Ensino Médio Completo (2º 
grau) e registro regularizado no CROSP R$ 617,30 200 horas Mensais

104
TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM
Conclusão do Ensino Médio Completo (2º 

grau) + Técnico em Enfermagem e registro 
regularizado no COREN

R$ 656,68 200 horas Mensais

102
TÉCNICO DE 

IMOBILIZAÇÃO 
ORTOPÉTICA

Conclusão do Ensino Médio Completo (2º 
grau) e do Curso Técnico em Imobilização 

Ortopédica
R$ 656,68 200 horas Mensais

103
TÉCNICO EM 
FARMÁCIA

Conclusão do Ensino Médio Completo (2º 
grau) e Conclusão do Curso Técnico em 

Farmácia R$ 656,68 200 horas Mensais
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2.2.3 TÉCNICO EM FARMÁCIA:

• Sob supervisão e orientação do farmacêutico: auxiliar no serviço de recebimento, armazenagem, transporte 
e  distribuição  de  medicamentos  e  insumos  que  requeiram  condições  especiais  de  conservação,  em 
conformidade  com  a  legislação  vigente;  auxiliar  nas  atividades  administrativas  e  na  dispensação  de 
medicamentos e insumos. 

2.2.4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM:

• Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a orientar  o pessoal  auxiliar quanto às 
tarefas de enfermagem e atendimento ao público, executando as de maior complexidade, bem como auxiliando 
médicos e enfermeiros em suas atividades específicas.
• Atribuições típicas:

Prestar,  sob  orientação  do  médico  ou  do  enfermeiro,  serviços  técnicos  de  enfermagem,  ministrando 
medicamentos ou tratamento aos pacientes;
Controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão;
Efetuar  curativos  diversos,  empregando  os  medicamentos  e  materiais  adequados,  segundo  orientação 
médica;
Orientar a população em assuntos de sua competência;
Preparar  e  esterilizar  material  instrumental,  ambientes  e  equipamentos  para  a  realização  de  exames, 
tratamentos e intervenções cirúrgicas;
Auxiliar  o  médico  em  pequenas  cirurgias,  observando  equipamentos  e  entregando  o  instrumental  
necessário, conforme instruções recebidas;
Orientar e supervisionar o pessoal auxiliar, a fim de garantir a correta execução dos trabalhos;
Auxiliar  na coleta e na análise  de  dados  sócios sanitários  da comunidade,  para  o  estabelecimento de 
programas de educação sanitária;
Proceder a visitas domiciliares, a fim de efetuar testes de imunidade, vacinação, investigações, bem como 
auxiliar na promoção e na proteção da saúde de grupos prioritários;
Participar de programas educativos de saúde que visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios em 
grupos específicos da comunidade (crianças, gestantes e outros);
Participar de campanhas de educação e saúde;
Controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando o nível de estoque  
para, quando for o caso, solicitar ressuprimento;
Supervisionar  e orientar  a  limpeza  e  desinfecção  dos  recintos,  bem como zelar  pela  conservação  dos 
equipamentos que utiliza;
Executar outras atribuições afins.

3 – DA DIVULGAÇÃO

3.1.  A divulgação oficial de todas as etapas, resultados e demais comunicações referentes a este Concurso se dará 
na forma de Editais, Extratos de Editais e Avisos, através dos seguintes meios e locais:
3.1.1 Divulgação  eletrônica  pelo  endereço  www.seletrix.com.br,  da  Seletrix  Organização  e  Serviços 

Ltda.
3.1.2 Divulgação no Mural da Prefeitura de Bebedouro e no site da Prefeitura de Bebedouro.
3.1.3 Publicação deste Edital de Abertura de Inscrições no jornal de circulação local.

3.2 Publicação do Gabarito Preliminar das questões objetivas da Prova de Conhecimentos Teóricos no jornal de 
circulação local, site da prefeitura www.bebedouro.sp.gov.br e no site www.seletrix.com.br, a partir do dia 07 
de março de 2011. 

http://www.seletrix.com.br/
http://www.bebedouro.sp.gov.br/
http://www.seletrix.com.br/
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3.3 É de responsabilidade do candidato informar-se, através dos meios acima citados, de qualquer divulgação 

deste certame.

4 – DAS INSCRIÇÕES

4.1 A inscrição do candidato, para os fins deste Concurso Público, implicará a aceitação irrestrita e cumprimento 
obrigatório de todas as exigências e condições estabelecidas neste Edital e nos demais comunicados a serem 
publicados oportunamente pela Seletrix e/ ou Prefeitura Municipal de Bebedouro, das quais não poderá alegar 
desconhecimento,  assumindo inteira  responsabilidade  pelas  informações  constantes  em seu formulário  de 
inscrição, sob as penas da lei.

4.1.1 O candidato deverá, obrigatoriamente, indicar uma única opção de cargo para a inscrição.

4.2 As inscrições serão realizadas somente no posto de inscrição que será no endereço: 

Pça José Stamato Sobrinho, 151 – Centro – Bebedouro

Horário: 11h00 ás 16h00

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO: 

1 - Uma cópia legível (Xerox) do documento de identidade;

2 - Uma cópia legível (Xerox) do comprovante de residência;

3 - Ficha  de  Inscrição,  fornecida  somente  no  local  de  inscrição,  devidamente  preenchida  e  assinada, 
DECLARANDO, sob as penas da lei, que os dados anotados naquele formulário são verdadeiros, que tem 
pleno conhecimento e aceita integralmente, as normas, condições e exigências estabelecidas no presente 
Edital.

4 – Comprovante de depósito efetuado na Conta da Prefeitura Municipal de Bebedouro (Obs.: número da 
conta consta na ficha de inscrição retirada no Posto de Inscrição).

4.3 Valor da Inscrição:

O valor da inscrição será cobrado conforme quadro a seguir:

QUADRO 3

Cargo Valor da Taxa de Inscrição (R$)

ASSISTENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 30,00

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 30,00

TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉTICA 30,00

TÉCNICO EM FARMÁCIA 30,00

4.4 A inscrição somente será considerada válida após o depósito bancário e acompanhado da respectiva 
inscrição.

4.5 Não serão válidas as inscrições realizadas fora do prazo estipulado.
4.6 Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de cargo.
4.7 Havendo inscrições múltiplas do mesmo candidato em cargos cujas provas ocorram em um único turno, o 

candidato deverá optar por somente uma das inscrições.
4.8 As  inscrições  efetuadas  de  acordo  com  o  disposto  neste  item  serão  homologadas  pela  Seletrix, 

significando tal ato que o candidato está habilitado a participar das demais etapas do Certame. 
4.9 É vedada a inscrição condicional ou extemporânea.
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4.10 O  valor  relativo  à  inscrição  não  será  devolvido,  salvo  no  caso  de  cancelamento  do  certame  por 

conveniência da Administração da Prefeitura Municipal de Bebedouro.
4.11 O Comprovante  de  Inscrição  deverá  ser  mantido  em poder  do  candidato  e  apresentado  quando da 

realização das provas, para eventual conferência.
4.12 Não será aceita inscrição por via postal, por fax, por e-mail, e/ou por outra forma que não a estabelecida  

neste Edital.
4.13 A  declaração  falsa  ou  inexata  dos  dados  constantes  do  Formulário  de  Inscrição  determinará  o 

cancelamento da inscrição e anulação de todos os atos decorrentes dela, em qualquer época, podendo o 
candidato responder a conseqüências legais.

4.14 A Relação dos Candidatos Inscritos será divulgada a partir do dia 18 de fevereiro de 2011, pelos 
meios estabelecidos no item 3 (três) deste Edital.

4.15 O candidato que identificar qualquer não conformidade em sua inscrição, por ocasião da divulgação da 
Relação de Candidatos Inscritos, conforme item 4.22, deverá efetuar Recurso Administrativo específico 
dentro dos prazos previstos, de acordo com o estabelecido no item 7.2 deste Edital.

4.16 Aos candidatos afrodescendentes fica assegurada reserva de vagas neste Concurso Público, na 
proporção de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas, em obediência ao disposto na Lei nº 
3.250, de 13 de fevereiro de 2003 e alterações posteriores.

4.17 Candidatos afrodescendentes participarão do Certame em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que tange ao conteúdo e avaliação, nos termos do artigo 2º da Lei nº 3.250/02.

4.18 As vagas reservadas aos afrodescendentes ficarão liberadas se não houver ocorrido inscrição ou 
aprovação desses candidatos, nos termos do artigo 2º, § 2º, da Lei nº 3.250/02.

5 – DAS ETAPAS

O certame constará da realização das seguintes etapas:

QUADRO 4

Etapas Classificatória Eliminatória
Prova de Conhecimentos Teóricos X X

5.1 DA PROVA DE CONHECIMENTOS TEÓRICOS - CLASSIFICATÓRIA E ELIMINATÓRIA

5.1.1 Do Tipo:

A  Prova de Conhecimentos Teóricos  valerá  100 (cem) pontos. Será composta de  40 (quarenta) 
questões para todos os cargos, cada questão conterá 4 (quatro) alternativas de resposta, identificadas pelas 
letras a, b, c, d, sendo correta apenas uma dessas alternativas. 

A relação de disciplinas, a quantidade de questões por disciplina, o valor de cada questão e a pontuação 
necessária para aprovação na Prova de Conhecimentos Teóricos estão descritos nos quadros a seguir:

QUADRO 6

Disciplina Nº de 
Questões

PONTUAÇÃO
Por 

Questão
Total Mínimo para Aprovação

Conhecimentos 
Específicos 20 4,0 60 -

Língua Portuguesa 10 2,0 20 -
Matemática 10 2,0 20 -
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TOTAL 40 100 50 pontos

1- LÍNGUA PORTUGUESA:  Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentido 
próprio  e  figurado  das  palavras.  Pontuação.  Ortografia.  Acentuação.  Emprego  das  classes  de  palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção-classificação e sentido que 
imprime  às  relações  entre  as  orações.  Colocação  pronominal.  Concordância  nominal  e  verbal.  Regência 
nominal e verbal. Crase.

2- MATEMÁTICA: Números relativos inteiros e fracionários: operações e suas propriedades (adição, subtração, 
multiplicação, divisão e potenciação). Múltiplos e divisores: máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. 
Frações  ordinárias  e  decimais.  Números  decimais:  propriedades  e  operações.  Expressões  numéricas. 
Equações do 1º e 2º graus. Problemas. Sistemas de medida de tempo. Sistema métrico decimal. Sistema 
monetário brasileiro. Problemas, números e grandezas proporcionais: razões e proporções. Divisão em partes 
proporcionais. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Juro simples: juros, capital, tempo, taxas e 
montantes.  Fundamentos  da  Teoria  dos  Conjuntos;  Conjuntos  Numéricos:  Números  Naturais  e  Inteiros 
(divisibilidade, números primos, fatoração, Números Racionais e Irracionais (reta numérica, valor absoluto, 
representação decimal), Números Reais (relação de ordem e intervalos), Operações). Funções: Estudo das  
Relações, Definição da Função, Funções definidas por fórmulas: Domínio, Imagem e Contradomínio, Gráficos, 
Função Injetora, Sobrejetora e Bijetora, Funções par e ímpar, Funções crescentes e decrescentes, Função 
Inversa, Função Composta, Função Polinominal do 1º Grau, Quadrática, Modular, Exponencial e Logarítmica,  
Funções  Trigonométricas.  Resoluções  de  Equações,  Inequações  e  Sistemas.  Seqüências:  Progressão 
Aritmética e Geométrica; Geometria Plana: Ângulos: Definição, Classificação, Unidades e Operações. Teorema 
de Tales. Feixes de paralelas cortadas por transversais e aplicações. Polígonos: Elementos e classificação, 
Diagonais,  soma dos ângulos externos e internos,  estudo dos quadriláteros  e triângulos,  congruências e 
semelhanças,  relações  métricas  nos  triângulos,  Área:  polígonos  e  suas  partes.  Álgebra:  Matrizes, 
Determinantes,  Análise  Combinatória;  Geometria  Espacial:  Retas  e  planos  no  espaço  (paralelismo  e 
perpendicularismo), poliedros regulares, pirâmides, prismas, cilindro, cone e esfera (elementos e equações). 
Geometria Analítica: Estudo Analítico do Ponto, da Reta e da Circunferência (elementos e equações). Números 
Complexos: Operações. Forma algébrica e trigonométrica.

3- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: ( Técnico em Enfermagem)  Constituição Federal (art 196 a 200)  - 
Lei 8080/ 1990  -   Lei 8142/ 1990 Emenda Constitucional nº 29   -    Norma Operacional Básica (NOB-SUS) 
01/ 1996    -   Norma Operacional da Assistência (NOAS-SUS/ 2002)   -   Pacto Pela Saúde- Consolidação do 
SUS e suas Diretrizes Operacionais- Portaria 399/SUS de 22/02/2006. www.saude.gov.br.
Guia de Vigilância Epidemiológica- 5ª edição. 2004.
Manual de Planejamento Familiar do Ministério da Saúde  -   Programa de DST/AIDS da Secretária de Estado 
da Saúde  -- Manual do Ministério da Saúde -  Controle de Doenças Sexualmente Transmissíveis  -- AIDS e  
Enfermagem Obstétrica – Heimar de Fátima , Miriam Santos Paiva, Sônia Maria O  de Barros – EPU   -  
Enfermagem em Obstetrícia – Geraldo Mota de Carvalho  EPU  -   Programa de Assistência Integral a Saúde 
da Mulher,   -   Pré Natal de Alto Risco  - Urgências e Emergências Obstétricas, Controle de Câncer Cérvico  
Uterino e Mamário– Manual do Ministério da Saúde.  ---  Guia de Vigilância Epidemiológica -  Manual do  
Ministério da Saúde/Fundação Nacional de Saúde/Centro Nacional de Epidemiologia – 1998 --- Normas de 
Biossegurança)Programa DTS/AIDS da Secretária de Estado de Saúde  -  Enfermagem Psiquiátrica Básica – 
Susan Irving  -  Enfermagem em Emergência –Julia Ikeda Fortes – EPU  -   Fundamentos da Enfermagem -  
Julia Ikeda Fortes e Emilia Emi Kavamoto  -EPU   --- Deontologia em  Enfermagem EPU    -  Administração em 
Enfermagem,  EPU  -- Enfermagens Cálculos e Administração de Medicamentos- Arlete Giovani – Legnar 
Informática e Editora  -  Manual de Drogas e Soluções – Naima da Silva Staut, Maria Doris , Emmy Menalho  
Duran, Marta Janete Mulatti Brigatto  -  EPU  -  Norma do Programa Estadual de Imunização /Manual de 
Vacinação  da  Secretária  de  Estado  de  Saúde   -   SUS  –  Sistema  Único  de  Saúde-  Princípios  e 
Diretrizes/Ministério da Saúde   -  Política Nacional da Saúde -  Legislação em Enfermagem – Código de Ética 
de Enfermagem do Conselho Regional de Enfermagem e Conselho  Federal de Enfermagem -  Programa da 
Criança do Ministério da Saúde  -  Programa de Hipertenso e Diabético do Ministério da Saúde  -- Prática de 
Enfermagem – Brunner , Sandra M. Nettina  -7ª edição  vol. 1 2 e 3 Guanabara Koogan.

http://www.saude.gov.br/
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4- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: (Técnico de imobilização Ortopédica) 1. Organização no Processo 
de Trabalho em Ortopedia e Traumatologia. 2. Anatomia e Fisiologia Humana. 3. Fisiopatologia do Trauma. 
4. Primeiros Socorros e Suporte Básico de Vida. 5. Semiologia Ortopédica. 6. Ética Profissional. 7. Aparelhos 
Gessados, Órteses e Próteses Ortopédicas. 8. Trações. 9. Imagenologia. 10. Noções Técnicas de Ortopedia. 
11. Bandagens e Técnicas de Imobilização. 12. Conhecimentos Básicos do instrumento específico. 13. 
Fraturas, luxações, contusões, entorses e ferimentos em geral (procedimentos básicos específicos do técnico). 
14. Normas de Biosegurança. 15. SUS e suas Principais Legislações.

5- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: (Técnico em Farmácia) 1. Noções básicas de licitação pública (Lei nº. 
8.666/93) (cotação, empenho, licitação). 2. Noções básicas RENAME (Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais) (profissionais e gestor). 3. Portaria M. S. nº344 de 12 de maio de 1998: Aprova o regulamento 
técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. 4. Boas Práticas de Armazenamento e 
Distribuição de Medicamentos (Portaria SVS/MS nº. 802/98). Boas Práticas de Fabricação, Armazenamento e 
Distribuição de Produtos e artigos Médico-Hospitalares-produtos para a saúde (Resolução RDC nº. 59/00 da 
ANVISA). 5. Lei Federal nº9.787 de 10 de fevereiro de 1999: Altera a lei nº6.360 que dispõe sobre a 
vigilância sanitária, estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em 
produtos farmacêuticos. 6. Resolução RDC nº44 de 17 de agosto de 2009: Dispõe sobre as Boas Práticas 
Farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos 
e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias e dá outras providências. 7. Resolução 
RDC nº44 de 26 de outubro de 2010: Dispõe sobre o controle de medicamentos à base de substâncias 
classificadas como antimicrobianos, de uso sob prescrição médica, isoladas ou em associação e dá outras 
providências;

6- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: (Assistente  de Consultório  Dentário)  1-  Recepção  do paciente: 
ficha clínica, organização de arquivo. 2- Preparação e manutenção da sala de atendimento com suprimento 
do material necessário.  3- isolamento do campo operatório.  4- manipulação e classificação dos materiais 
odontológicos.  5- revelação  e  montagem  de  radiografias  intra-orais.  6- preparo  do  paciente  para  o 
atendimento.  7- auxilio no atendimento: instrumentação do cirurgião dentista ou técnico em higiene bucal. 
8- Aplicação de métodos preventivos para controle da cárie dental e doenças periodontais. 9- Orientação ao 
paciente  sobre  higiene  bucal.  10- Confecção  de  modelos  em  gesso;  11– Conhecimentos  básicos  das 
estruturas  anatômicas  da cabeça  e pescoço,  tecido moles  da cavidade  bucal  e  demais  componentes do 
aparelho  estomatogmatico;  12– Conhecimento  da  fisiologia  da  mastigação  e  deglutição;  13– 
Reconhecimento da dentição permanente e temporária através da representação gráfica e numérica;  14– 
Características  gerais  idade  de  inrrupção  dentaria;  15– Morfologia  da  dentição;  16– Noções  gerais  de 
microbiologia;  17– Meios de proteção de infecção na pratica odontológica;  18– Meios de contaminação de 
hepatite, AIDS, tuberculose, sífilis e herpes; 19– Formação e colonização da placa bacteriana; 20– Higiene 
bucal: importância definição e técnicas.

Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) de acertos na prova, 
desde que não zere em nenhuma das disciplinas.

5.1.2 A Prova de Conhecimentos Teóricos será realizada no dia 06 de março de 2011.
5.1.3 A partir do dia 25 de fevereiro de 2011, serão divulgados: o horário (período da manhã ou tarde) e o 

local das provas, por meio de Aviso, conforme estabelecido no item 3 deste Edital.
5.1.4 A bibliografia é de livre escolha dos candidatos. 
5.1.5 Das Condições para a Realização da Prova de Conhecimentos Teóricos  :
5.1.5.1 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova com antecedência mínima 

de uma hora do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta e 
com documento de identidade original, preferencialmente o constante no formulário de inscrição.

5.1.5.2 Prova de Conhecimentos Teóricos terá duração de 3 (três) horas. 
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5.1.5.3 Serão  considerados  documentos  de  identidade:  carteiras  expedidas  pelos  Comandos  Militares,  pelas 

Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; 
carteiras  expedidas  pelos  órgãos  fiscalizadores  de  exercício  profissional  (ordens,  conselhos,  etc.);  
passaporte;  certificado  de  reservista;  carteiras  funcionais  do  Ministério  Público;  carteiras  funcionais  
expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira  
nacional de habilitação (somente o modelo novo, com foto).

5.1.5.4  Não  serão  aceitos  como  documentos  de  identificação:  certidões  de  nascimento,  títulos  eleitorais,  
carteiras  de  motorista  (modelo  antigo),  carteiras  de  estudante,  carteiras  funcionais  sem  valor  de 
identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis ou danificados.

5.1.5.5  Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que autenticadas,  nem protocolos de 
entrega de documentos.

5.1.5.6  Não será admitido o ingresso de candidatos no local de realização da prova após o horário fixado para o  
seu início.

5.1.5.7  Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, nem a utilização  
de anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive consulta a livros, a legislação 
comentada ou anotada, a súmulas, a livros doutrinários e a manuais.

5.1.5.8  Não será permitido, durante a realização da prova, o uso de quaisquer equipamentos que permitam o 
armazenamento ou a comunicação de dados e informações.

5.1.5.9  Não será permitido ao candidato fumar na sala da prova.
5.1.5.10  Não  haverá  segunda  chamada  para  a  prova.  O  não  comparecimento  na  Prova  de  Conhecimentos 

Teóricos implicará a imediata eliminação do candidato.
5.1.5.11  O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova após a primeira hora do início da 

mesma.
5.1.5.12  Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova, em virtude 

do afastamento do candidato da sala onde está sendo aplicada a Prova.
5.1.5.13  No dia de realização da prova não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação da 

prova ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo e aos critérios de avaliação 
da prova.

5.1.5.14  Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do Concurso o candidato que, durante a 
realização:

a) usar ou tentar usar meios fraudulentos ou ilegais para a sua realização;
b) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução de quaisquer das provas;
c) utilizar-se de máquinas de calcular ou equipamentos similares, livros, dicionário, notas 

ou impressos que não forem expressamente permitidos, telefone celular, gravador,  receptor, 
Pager, qualquer equipamento de rádio comunicação ou que se comunicar com outro candidato;

d) faltar com a devida urbanidade para com qualquer membro da equipe de aplicação das 
provas, as autoridades presentes ou candidatos;

e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer meio que não os 
permitidos;

f) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
g) ausentar-se da sala, durante a prova, portando a folha de respostas ou caderno de 

questões;
h) descumprir as instruções contidas no caderno de provas e na folha de respostas;
i) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.

5.1.5.15 Será atribuída pontuação zero à questão da Prova de Conhecimentos Teóricos que contiver no cartão de 
respostas mais de uma ou nenhuma resposta assinalada, ou que contiver emenda ou rasura.

5.1.5.16 O candidato deverá transcrever as respostas da Prova de Conhecimentos Teóricos para o Cartão de 
Respostas,  que  será  o  único  documento  válido  para  a  correção.  O  preenchimento  do  Cartão  de 
Respostas é de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder de conformidade com as 
instruções específicas contidas na capa do Caderno de Questões. Não haverá substituição do Cartão de 
Respostas por erro do candidato.
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5.1.5.17 Ao terminar a Prova o candidato entregará ao Fiscal de Sala, obrigatoriamente, o Cartão de Respostas, 

devidamente assinado, e o Caderno de Questões.  
5.1.5.18 O gabarito preliminar da prova será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo – DOE e divulgado 

pela Internet no site www.seletrix.com.br, a partir do dia seguinte à aplicação da prova.

6 – DOS RESULTADOS E RECURSOS

6.1 Dos Resultados

6.1.1 O Gabarito Oficial da Prova de Conhecimentos Teóricos será divulgado pelos meios apontados no item 3 
deste Edital, a partir do dia 07 de março de 2011.

6.1.2 O resultado da Prova de Conhecimentos Teóricos, a Classificação Final e os resultados das demais etapas 
deste Concurso serão divulgados pelos meios apontados no item 3 deste Edital.

6.2 Dos Recursos

6.2.1 Os candidatos poderão interpor recursos nas fases da Divulgação das Inscrições, da Divulgação do Gabarito  
Preliminar da Prova de Conhecimentos Teóricos, do Resultado Final, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a 
contar  do  dia  subseqüente  à  data  de  divulgação  dos  resultados  de  cada  uma das  respectivas  fases, 
conforme item 3 deste Edital.

6.2.2 Os recursos deverão ser dirigidos ao setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Bebedouro, no horário 
das  11h00  ás  16h00,  preenchendo  todos  os  requisitos  constantes  no  formulário  de  recursos  com  a 
especificação das questões objeto do recurso, com exposição de motivos e fundamentação circunstanciada.

6.2.3 Os recursos deverão estar dentro dos prazos estabelecidos.
6.2.4 Admitir-se-á um único para cada candidato, para cada evento, sendo desconsiderado recurso de igual teor.
6.2.5 Não serão aceitos recursos enviados por via postal, fax, e-mail ou qualquer outro meio que não o previsto 

neste Edital.
6.2.6 Serão indeferidos os recursos que não atenderem aos dispositivos aqui estabelecidos.
6.2.7 Após o julgamento dos recursos sobre o gabarito das questões da Prova de Conhecimentos Teóricos, os 

pontos  correspondentes  às  questões  eventualmente  anuladas  serão  atribuídos  a  todos  os  candidatos, 
indistintamente.

6.2.8 Eventuais alterações de gabarito, após análise de recursos, serão divulgadas conforme item 3 deste Edital.
6.2.9 Serão indeferidos os recursos que não atenderem aos dispositivos aqui estabelecidos.

7 – DA CLASSIFICAÇÃO

7.1 Serão classificados os candidatos aprovados na Prova de Conhecimentos Teóricos, em conformidade com o 
item 5.1. A classificação observará à ordem numérica decrescente a pontuação individualmente alcançada na 
Prova  de  Conhecimentos  Teóricos,  atribuindo-se  o  primeiro  lugar  ao  candidato  que  obtiver  a  maior 
pontuação,  e assim sucessivamente.  Serão aplicados  os critérios  de desempate,  conforme item 9 deste 
Edital.

8 – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

8.1 Em caso de igualdade na pontuação da Prova de Conhecimentos Teóricos, após observância do Parágrafo 
Único do Artigo 27 da Lei no 10.741/03(Lei do Idoso), o desempate se dará adotando-se os critérios abaixo, 
pela ordem e na seqüência apresentada, obtendo melhor classificação o candidato que:

a) tiver obtido maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;

http://www.seletrix.com.br/
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b) tiver obtido maior pontuação nas questões de Matemática;
c) maior idade.

8.2 Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate se dará 
por meio de sorteio. A realização do sorteio será em data, horário e local a serem divulgados pelos meios  
estabelecidos no item 3 deste Edital.

9 – DO PROVIMENTO DAS VAGAS

9.1 O provimento das vagas obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos aprovados.
9.2 O candidato  aprovado  obriga-se  a  manter  atualizado  seu  endereço  junto  à  Seletrix  através  do  e-mail: 

concurso@seletrix.com.br com confirmação de recebimento.
9.3 Fica comunicado ao candidato classificado que a sua admissão só lhe será atribuída se atender às exigências 

que seguem:
9.3.1.1.1 ter sido aprovado no presente concurso;
9.3.1.1.2 ter nacionalidade brasileira ou gozar das prerrogativas dos Decretos nº 70.391/72 e 70.436/72 e da 

Constituição Federal, § 1º do Art. 12;
9.3.1.1.3 estar  quite  com as obrigações eleitorais;  apresentando o último comprovante  de votação ou a 

Certidão da Justiça Eleitoral;
9.3.1.1.4 estar quite com as obrigações militares, para os candidatos de sexo masculino;
9.3.1.1.5 comprovar todos os pré-requisitos exigidos;
9.3.1.1.6 ser considerado qualificado na Avaliação Médica;
9.3.1.1.7apresentar documento pessoal de Identidade e Cadastro de Pessoa Física da Receita Federal – CPF;

10 – DA HOMOLOGAÇÃO E DA VALIDADE DO CONCURSO:

10.1 O resultado  final  será  divulgado  depois  de  decorridos  os  prazos  para  interposição  de  recursos  e  será 
homologado pela Prefeitura Municipal de Bebedouro, por meio de aviso, conforme estabelecido no item 3 
deste edital, contendo os nomes dos candidatos classificados, obedecendo à estrita ordem de classificação.

10.2 A validade deste concurso será de 01 (um) ano, prorrogado pelo mesmo período a contar da data da 
publicação deste Edital de Abertura de Inscrições.

11 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

11.1 A  Prefeitura  Municipal  de  Bebedouro  e  a  Seletrix  não  assumem qualquer  responsabilidade  quanto  ao 
transporte, alojamento e/ ou alimentação dos candidatos, durante a realização das etapas deste concurso 
público. 

11.2 O candidato que fizer inexatas ou falsas declarações ao se inscrever, ou que não possa comprovar todas as 
condições arroladas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e será anulado todo o ato dela decorrente, 
mesmo que tenha sido aprovado nas provas e avaliações, ou mesmo tenha sido admitido. 

11.3 O candidato não deve estar incompatibilizado com a investidura no cargo, inclusive em razão de demissão 
por atos de improbidade, comprovados por meio de sindicância e/ ou Inquérito Administrativo, na forma da 
Lei. 

11.4 O candidato aprovado será convocado na medida das necessidades de pessoal da Prefeitura Municipal de 
Bebedouro, dentro do prazo de validade do concurso.

11.5 A aprovação do candidato neste Concurso Público não implicará a obrigatoriedade de sua admissão.
11.6 Por  justo  motivo,  da  Prefeitura  Municipal  de  Bebedouro,  a  realização  de  01  (uma)  ou  mais  provas  do 

presente  concurso  poderá  ser  adiada,  sem a  necessidade  de  prévio  aviso,  devendo,  no  entanto,  ser 

mailto:concurso@seletrix.com.br
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comunicado aos candidatos por novo Edital ou por comunicação direta, as novas datas em que se realizarão 
as provas.

11.7 Todas as demais informações sobre o presente Concurso serão divulgadas conforme o disposto no item 3 
deste Edital, cabendo ao candidato a responsabilidade de manter-se informado. 

11.8 Os casos  omissos  a  este  Edital,  pertinentes  à  realização  do  Concurso  Público  nº  001/2011,  serão 
esclarecidos e resolvidos pela Seletrix em conjunto com a Prefeitura Municipal de bebedouro.

11.9 O Foro da cidade de Bebedouro é competente para dirimir qualquer questão relacionada ao Concurso Público 
de que trata este Edital.  

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 03 de fevereiro de 2011.

                                                                       João Batista Bianchini
                                                                         Prefeito Municipal


