Prefeitura Municipal de Catanduva
www.catanduva.sp.gov.br

IMPRENSA OFICIAL

Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e Relação de Trabalho

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO DE SELEÇÃO INTERNA Nº 01/2019
PARA CADASTRO RESERVA DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO
– FGAC

O MUNICIPIO DE CATANDUVA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, através
da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Interno, nomeada pelo Decreto nº 7643/2019, de
23/07/2019, com fundamento na Lei Complementar nº 0272, de 13 de outubro de 2004, com as
alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 0288, de 31 de maio de 2005 e alterações
posteriores, TORNA PÚBLICO a abertura de Seleção Interna destinada aos Servidores
Municipais ocupantes dos cargos elencados no item 1.3. deste Edital, para ocupar a “Função
Gratificada de Atendimento ao Cidadão - FGAC” definindo as condições e critérios para
participação:

1.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

1.1. A presente Seleção Interna tem como objetivo selecionar e classificar servidores para o
cadastro reserva de “Função Gratificada de Atendimento ao Cidadão – FGAC”, de
provimento em comissão para prestar atendimento integral direto ao cidadão com qualidade,
eficiência e rapidez, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais junto à Central de
Atendimento do Paço Municipal criada nos termos das Leis Complementares nºs. 0272/2004
e 0288/2005.
1.2. O servidor aprovado pela presente Seleção Interna de cadastro reserva, se convocados
para preenchimento de vaga, perceberá uma gratificação em pecúnia correspondente a R$
450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), sem prejuízo de seus vencimentos e demais
vantagens do cargo, e desempenhará as atribuições constantes na Lei Complementar nº
030 de 17 de outubro de 1996, com suas alterações posteriores, bem como as atribuições
da Leis Complementares nºs. 0272/2004 e suas alterações posteriores.
1.3. Poderão se inscrever para a Seleção Interna os servidores ativos ocupantes dos seguintes
cargos integrantes do quadro efetivo:
I - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
II - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
III - AGENTE ADMINISTRATIVO
IV - RECEPCIONISTA

1.4. Para assegurar o padrão de qualidade no atendimento ao cidadão, os servidores, no
exercício da função, submeter-se-ão à avaliação de desempenho, semestralmente, por uma
comissão, conforme dispõe a Lei Complementar nº 272/2004 e alterações posteriores.
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DAS INSCRIÇÕES:

2.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital e alterações posteriores, em relação às quais o
candidato não poderá alegar desconhecimento.
2.2. Para inscrever-se o candidato deverá:
2.2.1. Acessar o site www.inscricao.org, durante o período de inscrição: entre 09 horas do
dia 29 de julho e 16 horas do dia 02 de agosto de 2019.
2.2.2. Ler atentamente o Capítulo 3 deste Edital;
2.2.3. Preencher total e corretamente o formulário de inscrição
2.3. Não será aceita inscrição por fac-símile, correio eletrônico ou fora do período estabelecido
neste Edital.
2.4. O site somente funcionará durante o período de inscrição.
2.5. As informações prestadas são de inteira responsabilidade do candidato, respondendo ele civil
e criminalmente pelo teor das mesmas.
2.6. Às 16 horas de 02/08/2019, o formulário de inscrição não estará mais disponibilizado.
2.7. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas no
formulário de inscrição.
2.7.1. Somente será considerado inscrito o candidato que tiver a sua inscrição deferida.
2.8. Não deverá ser enviada ao IBAM, qualquer cópia de documento de identidade, sendo de
responsabilidade exclusiva dos candidatos os dados cadastrais informados no ato da
inscrição, sob as penas da lei.
2.9. O descumprimento das instruções para a inscrição pela Internet, implicará a sua não
efetivação.
2.10. O candidato que necessitar de condições especiais para realização das provas deverá
requerer por escrito, até o término das inscrições (02/08/2019) e entregar no Departamento
de Recursos Humanos da Prefeitura, a solicitação detalhada dos recursos necessários para a
realização da prova.
2.11. Após o término das inscrições será divulgada no dia 09/08/2019 lista contendo os
deferimentos e indeferimentos das inscrições, após análise da Prefeitura da compatibilidade
do servidor às exigências para o recebimento da gratificação da função.

3.

DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:

3.1. São pré-requisitos para inscrição:
3.1.1.

Pertencer ao quadro de servidores ativos da Prefeitura Municipal de Catanduva, e
ser ocupante de um dos cargos efetivos relacionados no item 1.3. deste Edital.

3.1.2.

Ter escolaridade mínima de Nível Médio Completo.

3.1.3.

Possuir, no mínimo, 01 (um) ano de efetivo exercício no serviço público, até a data
de encerramento das inscrições, sob o regime institucional da Lei Complementar nº
0031/96.

3.1.4.

Ter conhecimento básico de informática.

3.1.5.

Gozar de boa saúde física e mental.

3.1.6.

Não ter respondido processo administrativo disciplinar no qual tenha sido-lhe
imputada qualquer penalidade disciplinar nos termos da Lei Complementar nº
0031/96.

3.2. Serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas na Lei Complementar nº
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0272/2004, conforme necessidade da Administração, para os portadores de deficiência.
4.

PROVAS OBJETIVAS

4.1. A Seleção Interna constará de provas objetivas de múltipla escolha de caráter eliminatório e
classificatório de acordo com as normas deste Capítulo e do Anexo I deste Edital.
4.2. A aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 25 de agosto de 2019 e serão
realizadas na cidade de Catanduva-SP.
4.3. A aplicação das provas na data prevista dependerá da disponibilidade de locais adequados
à realização das mesmas.
4.4. Havendo alteração da data prevista no item 4.2, as provas poderão ocorrer em outra data,
aos domingos.
4.5. A confirmação da data e as informações sobre horários e locais serão divulgados
oportunamente através de Editais de Convocação para as provas a serem publicados no dia
16 de agosto de 2019 no jornal “Imprensa Oficial do Município de Catanduva” e da
Prefeitura www.catanduva.sp.gov.br.
4.6. Não serão enviados cartões de convocação devendo os candidatos tomar conhecimento
dos locais e horários de aplicação das provas através do Edital de Convocação mencionado
no item anterior.
4.7. Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva data, no local e no
horário constantes no Edital de Convocação no jornal “Imprensa Oficial do Município de
Catanduva” divulgado no site da Prefeitura Municipal de Catanduva.
4.8. Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando documento
original de identidade que bem o identifique. São considerados documentos de identidade
os originais de: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de
Segurança, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia
Militar; Cédula de Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por
Órgãos ou Conselhos de Classe que, por Lei Federal, valem como documento de identidade
como, por exemplo, as Carteiras do CREA, OAB, CRC, CRM etc.; Carteira de Trabalho e
Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da
Lei nº 9.503/97).
4.9. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos
eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais
nem documentos ilegíveis, não-identificáveis e/ou danificados ou quaisquer outros
documentos não mencionados no item anterior. Não será aceita cópia de documentos de
identidade, ainda que autenticada. Também não serão aceitos documentos em via digital.
4.10. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitirem, com clareza,
a identificação do candidato.
4.11. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, vista ou repetição de prova ou ainda,
aplicação da prova em outra data ou horários diferentes dos divulgados no Edital de
Convocação.
4.12. O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a realização da prova
como justificava de sua ausência.
4.13. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do
candidato e resultará a eliminação do Processo Seletivo.
4.14. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), objetivando garantir a lisura e a
idoneidade da Seleção Interna – o que é de interesse público e, em especial dos próprios
candidatos – bem como a sua autenticidade solicitará aos candidatos, quando da aplicação
das provas, o registro de sua assinatura em campo específico na folha de respostas, bem
como de sua autenticação digital.
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4.15. As provas objetivas, com duração de 3 (três) horas, serão compostas por 30 (trinta)
questões cujo programa consta do Anexo I deste Edital.
4.15.1. Cada questão apresentará 4 (quatro) alternativas.
4.15.2. Cada questão valerá um ponto e considerar-se-á habilitado o candidato que obtiver
nota igual ou superior a 50% (cinqüenta por cento) de acertos da maior nota obtida
pelo grupo.
4.16. Nas provas objetivas, o candidato deverá assinalar as respostas na folha de respostas
personalizadas, único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da
folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato que deverá proceder em
conformidade com as instruções específicas contidas na capa do caderno de questões e na
folha de respostas.
4.16.1. O candidato deverá ler atentamente as instruções contidas na Capa do Caderno de
Questões e na Folha de Respostas.
4.16.2. As instruções contidas no Caderno de Questões e na Folha de Respostas deverão
ser rigorosamente seguidas sendo o candidato único responsável por eventuais
erros cometidos.
4.16.3. O candidato deverá informar ao fiscal de sua sala qualquer irregularidade nos
materiais recebidos no momento da aplicação das provas não sendo aceitas
reclamações posteriores.
4.16.4. Somente após decorrido o tempo de uma hora de início das provas, o candidato
poderá deixar a sala de aplicação.
4.17. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
4.18. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na folha de respostas serão de
inteira responsabilidade do candidato.
4.19. Os candidatos deverão comparecer ao local da Prova, com antecedência de no mínimo 30
minutos antes do horário previsto para fechamentos dos portões e munidos de caneta
esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2, borracha e documentação para
identificação conforme item nº 4.8.
4.20. O candidato deverá preencher os alvéolos, na Folha de Respostas da Prova Objetiva, com
caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
4.21. Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma
marcação, emenda ou rasura, ainda que legível.
4.22. Durante a realização das provas, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou
comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos
ou quaisquer anotações.
4.23. Motivará a eliminação do candidato da Seleção Interna, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital e/ou
em outros relativos à Seleção Interna, nos comunicados, nas instruções aos candidatos e/ou
nas instruções constantes da Prova, bem como o tratamento incorreto e/ou descortês a
qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas, o candidato que:
a) apresentar-se após o horário estabelecido para fechamento dos portões do prédio,
inadmitindo-se qualquer tolerância;
b) não comparecer às provas seja qual for o motivo alegado;
c) não apresentar o documento que bem o identifique;
d) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal;
e) ausentar-se do local antes de decorrida uma hora do início das provas;
f) ausentar-se da sala de provas levando folha de respostas ou outros materiais não
permitidos, sem autorização;
g) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte;

4

26/07/2019 Ano I | Edição nº1358 | Guilherme Gandini
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
20/37

Prefeitura Municipal de Catanduva
www.catanduva.sp.gov.br

IMPRENSA OFICIAL

Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e Relação de Trabalho

h) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
i) não devolver integralmente o material recebido;
j) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas

ou impressos não permitidos ou máquina calculadora ou similar;

k) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico ou de

comunicação (bip, telefone celular, relógios digitais, walkman, agenda eletrônica,
notebook, palmtop, receptor, gravador ou outros equipamentos similares), bem como
protetores auriculares;
l) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento
indevido.
m) não respeitar as instruções dadas pelos fiscais, assim como as contidas na prova.
4.24. Os celulares, relógios digitais, e outros aparelhos eletrônicos deverão permanecer
desligados da entrada até a saída do candidato do local de realização das provas.
4.25. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal e o órgão público municipal não se
responsabilizarão por perda ou extravio de documentos ou objetos ocorrido no local de
realização das provas, nem por danos neles causados.
4.26. Ao terminar a prova o candidato entregará ao fiscal da sala, sua folha de respostas,
identificada em campo específico com sua assinatura e sua identificação digital.
4.27. Por razão de segurança, os Cadernos de Questões da Prova Objetiva somente serão
entregues aos candidatos no local de aplicação das provas, após decorrido o tempo de uma
hora.
4.28. Quando, após a prova, for constatada, por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico,
a utilização de processos ilícitos, o candidato terá sua prova anulada e será
automaticamente eliminado da Seleção Interna.
4.29. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das
provas em virtude de afastamento do candidato da sala de prova.
5.

DA CLASSIFICAÇÃO DA PROVA ESCRITA OBJETIVA

5.1. Os candidatos habilitados na prova objetiva serão classificados por ordem decrescente da
pontuação final.
5.2. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente os seguintes
critérios de desempate:
a) candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei Federal nº
10.741/2003 (estatuto do idoso), entre si e frente aos demais, sendo que será dada
preferência ao de idade mais elevada;
b) maior tempo no exercício no cargo concursado de: Auxiliar Administrativo/ Assistente
Administrativo/Agente Administrativo/ ou Recepcionista;
c) maior nível de escolaridade;
d) mais idoso.
5.3. Persistindo ainda o empate, poderá haver sorteio com a participação dos candidatos
envolvidos.
5.4. No ato da inscrição, o candidato fornecerá as informações necessárias para fins de
desempate, estando sujeito às penalidades impostas pela Administração Municipal, em caso
de inverídicas.
6.

DOS RECURSOS

6.1. Recursos quanto aos resultados deverão ser digitados ou datilografados e dirigidos à
Comissão da Seleção Interna, devendo ser entregues e protocolizados pelo próprio
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candidato junto a Central de Atendimento, no Paço Municipal sito à Praça Conde
Francisco Matarazzo nº 01 – térreo – das 09:00 às 16:00 horas estar devidamente
fundamentados, e devidamente preenchido conforme modelo constante do Anexo II deste
Edital.
6.2. O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis do fato que lhe deu origem,
a contar do dia da publicação do evento no jornal “Imprensa Oficial do Município de
Catanduva” no site da Prefeitura.
6.3. Somente serão considerados os recursos interpostos no prazo estipulado para a fase a que
se referem.
6.4. Os recursos deverão ser digitados ou datilografados e redigidos em termos convenientes,
que apontem de forma clara as razões que justifiquem sua interposição dentro do prazo
legal, devendo ser protocolado em formulário padrão (anexo II) constante deste edital.
6.5. Será liminarmente indeferido o recurso:
a) que não estiver devidamente fundamentado ou não possuir argumentação lógica e
consistente que permita sua adequada avaliação;
b) que for apresentado fora do prazo a que se destina ou relacionado a evento diverso;
c) interposto por outra via, diferente da especificada neste Capítulo;
d) em formulário diverso do estabelecido no Anexo II;
e) que apresentar contestação referente a mais de uma questão no mesmo formulário,
devendo o candidato utilizar um formulário para cada questão, objeto de questionamento;
f) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora;
g) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo e nas instruções
constantes dos Editais de divulgação dos eventos.
6.6. Não será realizada re-análise de recurso interposto.
6.7. Não haverá segunda instância de recurso administrativo.
6.8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os
candidatos presentes à prova independente de terem recorrido.
6.9. Caso haja alteração no gabarito divulgado por força de impugnações ou correções, as
provas serão corrigidas de acordo com as alterações promovidas, considerando-se as
marcações feitas pelos candidatos na (s) alternativa (s) considerada (s) correta (s) para a
questão.
6.10. A nota máxima é aquela descrita neste Edital, não importando a anulação de questão, a
atribuição de pontos adicionais além daqueles a que o candidato prejudicado tem direito.
6.11. No caso de procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá
eventualmente haver alteração dos resultados obtidos pelo candidato em qualquer etapa ou
ainda poderá ocorrer a desclassificação do mesmo.
6.12. O candidato que desejar tomar ciência das manifestações proferidas pelas Bancas
Examinadoras deverá, até dois dias após a divulgação do Edital de decisão de recursos,
comparecer, pessoalmente no Departamento de Recursos Humanos, no Paço Municipal sito
à Praça Conde Francisco Matarazzo nº 01 – térreo.
6.13. Não serão aceitos: pedidos de revisão de recurso; recurso de recurso e recurso contra o
gabarito oficial definitivo.
6.14. A interposição de recursos não obsta o regular andamento do cronograma da Seleção
Interna.
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

7.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a tácita
aceitação das condições da Seleção Interna, tais como se acham estabelecidas no Edital e
nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos e instruções
específicas para a realização do certame, acerca das quais não poderá alegar
desconhecimento.
7.2. Caberá à Banca Examinadora a responsabilidade pela prova, pelo grau de dificuldade,
abrangência e quantidade de questões dos assuntos, bem como pela extensão da mesma.
7.3. A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentação, ainda que verificada
posteriormente, eliminará o candidato da Seleção Interna, cancelando-se todos os atos
decorrentes da inscrição.
7.4. Qualquer regra prevista neste Edital poderá ser alterada, atualizada ou sofrer acréscimos,
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito ou até a data de
convocação dos candidatos para a correspondente prova, circunstância que será
mencionada em Edital ou aviso a ser publicado.
7.5. Conforme conveniência e disponibilidade da municipalidade, o candidato aprovado, de
acordo com sua classificação, será designado para a “Função Gratificada de Atendimento
ao Cidadão – FGAC”.
7.6. O candidato classificado, convocado para preenchimento de vaga, deverá, obrigatoriamente,
submeter-se a exame psicológico de aptidão para fins da posse a Função Gratificada de
Atendimento ao Cidadão - FGAC.
7.7. O presente Processo Seletivo terá prazo de 02 (dois) anos, a contar da data de sua
homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração.
7.8. Decorridos 120 (cento e vinte) dias da publicação das listas de classificação final, e não
havendo óbice administrativo, judicial ou legal, é facultada a incineração dos registros
escritos, mantendo-se, entretanto, pelo período de validade do Processo Seletivo, os
registros eletrônicos a ele referentes.
7.9. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão da Seleção Interna.

COMISSÃO ORGANIZADORA DA SELEÇÃO INTERNA DO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019
PARA CADASTRO RESERVA DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO
– FGAC
DECRETO MUNICIPAL Nº 7643/2019 DE 23/07/2019
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ANEXO I - Programas

Português:
Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma
culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica;
Pontuação; Classes gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e
colocação e Regência nominal e verbal.
Matemática:
Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais (R): operações, propriedades e problemas;
Cálculos Algébricos; Grandezas Proporcionais - Regra de Três Simples e Composta;
Porcentagem e Juro Simples; Sistema Monetário Brasileiro; Equação do Primeiro e Segundo
Graus - problemas; Sistema Decimal de Medidas (comprimento, superfície, volume, massa,
capacidade e tempo) - transformação de unidades e resolução de problemas; Geometria: ponto,
reta, plano – ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros, circunferência, círculo e seus
elementos respectivos – figuras geométricas planas (perímetros e áreas) – sólidos geométricos
(figuras espaciais): seus elementos e volumes; Funções do 1º e 2º graus; Sequências,
Progressões Aritméticas e Geométricas. Resolução de problemas.
Informática
Noções de informática: Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos
Word e Planilha Excel; Internet e ferramentas Microsoft Office.
Legislação
Constituição Federal de 1988 com suas alterações posteriores: artigos 145 a 152, 156, 161 a 163.
Código Tributário Nacional (lei 5.172/66) com suas alterações posteriores: artigos 1º a 4º, 6º, 8º, e
96 a 218. Lei Complementar nº 0098/98 (Sistema Tributário do Município de Catanduva) com suas
alterações posteriores: artigos 1º ao 6º, 197 a 326. Lei Complementar nº 030/1996 (Dispõe sobre
carreiras e plano de evolução funcional dos servidores públicos municipais de Catanduva), com
suas alterações posteriores. Lei Complementar nº 031/1996 (Estatutário, dos serviços públicos da
administração direta, indireta, das autarquias e fundações do município de Catanduva), com suas
alterações posteriores. Lei Orgânica do Município de Catanduva/SP, com suas alterações
posteriores. Link: https://leismunicipais.com.br/legislacao-municipal/4860/leis-de-catanduva.

8

26/07/2019 Ano I | Edição nº1358 | Guilherme Gandini
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
24/37

