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1.4.1 No mesmo local e horário, os candidatos que não tenham acesso à Internet ou que encontrarem 

dificuldades para proceder a sua inscrição, terão equipamentos e pessoal treinado para orientação.  

 

1.5 Não são admitidas a complementação, a inclusão ou a substituição dos documentos entregues após 
o término das inscrições.  

 

1.6 Os cargos descritos neste edital poderão ser exercidos por pessoas de ambos os sexos. 

 

1.7 A aprovação e classificação neste Processo Seletivo não assegura ao candidato a contratação 
imediata que será feita de acordo com as necessidades do serviço da Companhia Melhoramentos 
da Capital– COMCAP.  

 

2. DOS CARGOS, VAGAS, EXIGÊNCIAS,CARGA HORÁRIA, SALÁRIO BASE E ATRIBUIÇÕES 

 
2.1. Os cargos objeto do presente Processo Seletivo, exigências de escolaridade, carga horária e salário 

base estão discriminados na tabela abaixo.  

CARGOS Nº DE 
VAGAS 

ESCOLARIDADE E/OU OUTROS REQUISITOS EXIGIDOS 
PARA A ADMISSÃO 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL SÁLÁRIO BASE 

AUXILIAR OPERACIONAL 
 130 Conclusão da 4ª série do Ensino Fundamental. 30 h R$    717,73

GARI 
 80 Conclusão da 4ª série do Ensino Fundamental. 40 h R$ 1.026,21

MOTORISTA 
  

10 Ensino Fundamental completo e habilitação na 
categoria “D. 

40 h 
R$ 1.404,44

 

2.2 São, em síntese, as atribuições dos cargos objeto do presente processo seletivo: 

AUXILIAR OPERACIONAL 

DESCRIÇÃO DO CARGO: Exercer ou auxiliar a execução de quaisquer tarefas de menor complexidade e 
que não exijam, no âmbito da Companhia, qualificação profissional específica. 

GARI 

DESCRIÇÃO DO CARGO: Recolher os resíduos sólidos em logradouros públicos, valas a céu aberto e 
outros locais, depositando-os em veículos e/ou equipamentos e/ ou locais apropriados. 

MOTORISTA 

DESCRIÇÃO DO CARGO: Dirigir veículos da Companhia, (caminhões, utilitários, ônibus, veículos de 
coleta de resíduos e automóveis), transportando com segurança: empregados, materiais, documentos, 
volumes, refeições, malotes e resíduos sólidos, conduzindo-os em trajetos determinados, de acordo com 
instruções recebidas e obedecendo as regras oficiais de trânsito. 

3. DA INSCRIÇÃO 
3.1 São requisitos básicos para a inscrição no Processo Seletivo: 
 
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado; 
b) Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completados até o dia de encerramento das inscrições;  
c) Estar quite com as obrigações eleitorais e, se do sexo masculino, estar quite com as obrigações 
militares; 
d) Comprovação da escolaridade exigida conforme o disposto nesse Edital; 
e) Ser considerado apto pelo Médico do Trabalho da COMCAP. 
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3.2 O valor da taxa de inscrição para os cargos de Auxiliar Operacional e Gari é de R$ 40,00 (quarenta 

reais) e para o cargo de Motorista de R$ 50,00 (cinquenta reais). 
 
3.3 A participação no Processo Seletivo iniciar-se-á pela inscrição, que só poderá ser efetuada pela 

INTERNET das 12 horas do dia 18 de outubro de 2012 às 16 horas de 12 de novembro de 2012. 
 
3.4 Para inscrever-se o candidato deverá seguir os seguintes passos: 
 

a) Acessar, o sitio do Processo Seletivo: http://comcapseletivo.fepese.org.br/ ; 
b) Ler e concordar com todas as disposições do presente edital; 
c) Verificar se possui a escolaridade mínima e os demais requisitos exigidos para a inscrição; 
d) Preencher integralmente o Requerimento de Inscrição; 
e) Conferir atentamente os dados informados; 
f) Enviar o Requerimento de Inscrição via Internet, seguindo as instruções e imprimir uma cópia 

que deve ser mantida em seu poder; 
g) Imprimir o Boleto Bancário referente ao valor da inscrição e efetuar o seu pagamento, em 

qualquer agência bancária, posto de autoatendimento ou via Internet (home banking), 
preferencialmente no Banco do Brasil S.A, até o último dia de inscrições. 

3.4.1 O pagamento da inscrição só poderá ser feito mediante a utilização do boleto de pagamento com o 
respectivo código de barras, disponível no endereço eletrônico http://comcapseletivo.fepese.org.br/ .  

 
3.4.1.1 No caso de perda ou extravio do boleto de pagamento uma segunda via poderá ser obtida no 

mesmo endereço. 
 
3.4.1.2 Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em 

que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente.  
 
3.4.2 O agendamento do pagamento e o respectivo demonstrativo não se constituem documentos 

comprobatórios do pagamento da inscrição.  
 
3.4.3 A inscrição só será aceita quando o Banco, onde foi paga, confirmar o respectivo pagamento.  
 
3.5 Os candidatos sem acesso à Internet poderão dispor de equipamentos e ter ajuda de pessoal treinado 

para orientar a sua inscrição, no posto de atendimento na FEPESE, cujo endereço está indicado no 
item 1.3 desse edital. 

 
3.5.1 O atendimento de que trata o item 3.5 é limitado à disponibilidade de pessoal para auxílio e uso de 

equipamentos, sendo o candidato o único responsável pelas informações prestadas e demais atos 
relativos à sua inscrição. Em determinados dias, principalmente nos últimos dias de inscrição, 
poderá haver a formação de filas. 

 
3.6 O candidato portador de deficiência que tiver dificuldade para efetuar a sua inscrição deverá entrar 

em contato com a FEPESE, até 72 (setenta e duas) horas antes do término das inscrições e solicitar 
ajuda de profissional especializado. 

 
3.7 A FEPESE não se responsabilizará por solicitações de inscrição ou pagamentos não efetivados por 

fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados ou a impressão dos 
documentos relacionados.  

 
3.8 As informações prestadas e o preenchimento do Requerimento de Inscrição são de inteira 

responsabilidade do candidato e não poderão ser alteradas, podendo ser indeferida ou anulada a 
inscrição por seu preenchimento incompleto ou de forma indevida.  
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3.9 A Comissão Organizadora, a qualquer tempo, poderá anular a inscrição, as provas e a admissão do 
candidato, se verificada falsidade em qualquer declaração ou documento exigido neste Edital.   

 
3.10 Requerimentos de condições especiais. 

3.10.1 Os candidatos que necessitarem de condições especiais para a realização da prova escrita e ou 
adaptação de provas do teste de aptidão física, deverão assinalar esta condição no item existente 
no Requerimento de inscrição e solicitar as condições que necessitarem. 

 
3.10.2 Os candidatos que requerem a adaptação de provas do teste de aptidão física deverão entregar na 

sede da FEPESE, pessoalmente ou por procurador devidamente constituído, até o último dia de 
inscrições, os seguintes documentos: 

1) Cópia do requerimento de inscrição; 

2) Laudo médico justificando a necessidade de adaptação da PROVA; 

3) Laudo técnico emitido por profissional de Educação Física, em que conste o número de registro 
no CREF3/SC do emitente, descrevendo as adaptações sugeridas para as respectivas provas. 

3.10.2.1 Caso a adaptação requerida exija o uso de equipamentos, se o pedido seja deferido, é do 
candidato a responsabilidade de adquirir e transportar ao local da prova os equipamentos que 
deverá utilizar. 

 
3.10.3 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, além de 

requerer no formulário de inscrição atendimento especial, deverá levar no dia da prova um 
acompanhante  maior de 18 anos. A criança ficará sob a sua guarda e responsabilidade  em sala 
reservada para essa finalidade. No momento da amamentação a candidata poderá ausentar-se da 
sala em companhia de um fiscal.  O tempo dispensado para a amamentação não será acrescido ao 
tempo normal da duração da prova. 

 
3.10.4 Os pedidos de condições especiais e adaptação de provas serão atendidos, respeitadas a 

viabilidade e a razoabilidade das petições.  
 
3.10.4 Os candidatos serão comunicados, por aviso publicado na data provável de 17 de novembro de 

2012, nos endereços eletrônicos do Processo Seletivo do deferimento ou não dos pedidos de 
condições especiais e adaptação de provas do teste de aptidão física.  

 
3.11 É de inteira responsabilidade de o candidato fornecer corretamente o seu endereço de residência, 

número de telefone e endereço de e. mail e manter atualizados de forma que a COMCAP  e os 
Correios tenham acesso aos endereços. 

 
3.11.1 As mudanças de endereço, telefone e e-mail, deverão ser comunicadas, até a data de publicação 

do resultado final do Processo Seletivo, por correspondência eletrônica (e-mail) transmitida para o 
seguinte endereço: comcapseletivo@fepese.org.br. Após essa data deverão ser feitas 
diretamente à COMCAP, através de correspondência por escrito enviada via Aviso de Recebimento 
(AR), sendo de exclusiva responsabilidade do candidato a informação de atualização de seus 
dados. 

 
3.12 Cada candidato poderá participar do Processo Seletivo de que trata este edital com apenas uma 

inscrição. Verificando-se mais de uma inscrição de um mesmo candidato, será considerada a última 
inscrição feita, desde que o pagamento da respectiva taxa tenha sido efetivado.  

 
3.13 O valor referente ao pagamento da inscrição, não será restituído.   
 
3.14 O presente edital será publicado no endereço eletrônico: http://comcapseletivo.fepese.org.br/   e na 

forma da lei, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse documento.  
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3.15 É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via postal, via fax, ou por qualquer outra via não 
especificada neste edital.   

 
4. DA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS  PORTADORES DE DEFICIÊNCIA  

4.1 As pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no 
inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, Lei Estadual Nº 12.870, de 12 de janeiro de 2004 e 
Decreto Estadual No 2.874, de 15 de dezembro de 2009, é assegurado o direito de se inscreverem 
neste Processo Seletivo, desde que a sua deficiência não seja incompatível com as atribuições do 
cargo a ser preenchido.  

 
4.2 Serão reservadas aos candidatos inscritos, portadores de deficiência física relativamente 

incapacitante, 10% (dez por cento) das vagas dos cargos objeto do presente processo seletivo 
condicionando-se a contratação à comprovação também de que dispõem do nível mínimo de 
capacitação para o exercício do cargo, de acordo com o artigo 1º da Lei Municipal n° 4695/96, 
conforme o quadro abaixo: 

 
 VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 

CARGOS VAGAS VAGAS RESERVADAS 
VAGAS- LIVRE 

CONCORRÊNCIA 

AUXILIAR OPERACIONAL 130 13 117 

GARI 80 8 72 

MOTORISTA  10 1 09 

 
 
4.3. Nos termos da Lei Estadual 12870/2004, Art. 4º, e as alterações havidas no Decreto Estadual 

2874/2009, são consideradas portadoras de deficiência as pessoas que se enquadrarem nas 
seguintes categorias: 

 
4.3.1 Deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 

acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, 
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 
hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membro com deformidade 
congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para 
o desempenho de funções. Considera-se a ostomia e o nanismo como deficiência física (Artigo 1°, 
parágrafo único do Decreto 2874/2009); 

 
4.3.2 Deficiência auditiva - perda parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras, variando de graus 

e níveis na forma seguinte: 
 

a) de 25 a 40 decibéis - dB - surdez leve; 
b) de 41 a 55 - dB - surdez moderada; 
c) de 56 a 70 - dB - surdez acentuada; 
d) de 71 a 90 - dB - surdez severa; 
e) acima de 91 - dB - surdez profunda; e 
f) anacusia; 

 
4.3.3 Deficiência visual - acuidade visual igual ou menor que 20/200 no melhor olho, após a melhor 

correção, ou campo visual inferior a 20° (Tabela de Snellen), ou ocorrência simultânea de ambas as 
situações, assim como a visão monocular (Artigo 1°, parágrafo único do Decreto 2874/2009); 

  
4.3.4 Deficiência intelectual- funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 

manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades 
adaptativas, tais como: comunicação; cuidado pessoal; habilidades sociais; utilização da 
comunidade; saúde e segurança; habilidades acadêmicas; lazer; e trabalho. 
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4.3.5 Deficiência Múltipla – Associação de duas ou mais deficiências 
 
4.3.6 Considera-se a ostomia e o nanismo como deficiência física; assim como a visão monocular, 

deficiência visual. 
 
4.4 Ao inscrever-se o candidato portador de deficiência, declara que conhece os termos do edital do 

Processo Seletivo e que é portador de deficiência para fins de reserva de vaga, devendo indicar, no 
espaço apropriado constante do Requerimento de Inscrição, sua deficiência e as condições 
especiais de que necessitar para realizar as provas.  

 
4.4.1 As solicitações de condições especiais serão atendidas obedecendo aos critérios de viabilidade e 

de razoabilidade.  
 
4.5 Após realizar sua inscrição pela INTERNET, o candidato portador de deficiência deverá entregar 

unicamente no Posto de Atendimento da FEPESE, até o último dia de inscrição, pessoalmente ou 
por procurador devidamente constituído os seguintes documentos: 

 
1) Cópia do requerimento de inscrição; 

2) Documento original ou cópia autenticada de laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, 
bem como a provável causa da necessidade especial e a caracterização das anomalias impeditivas 
ao exercício regular dos cargos. 

 

4.5.1 Serão indeferidas as inscrições às vagas reservadas aos portadores de deficiência, dos candidatos 
que deixarem de encaminhar, na forma e datas previstas, a documentação exigida pelo presente 
edital. 

 
4.6 O candidato inscrito para concorrer às vagas reservadas aos portadores de deficiência será 

convocado por aviso publicado no sitio do concurso http://comcapseletivo.fepese.org.br na data 
provável de 14 de novembro de 2012, para comparecer a local, data e horário determinados no 
referido aviso para avaliação médica que verificará se a deficiência apresentada pelo candidato se 
enquadra entre aquelas previstas em lei e se é compatível com as atribuições do cargo para o qual 
pretende concorrer. A avaliação deverá ser realizada na data provável de 17 de novembro de 2012. 

 
4.7 O candidato portador de deficiência participará deste 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 horário e local de aplicação das provas; e à nota mínima exigida para todos os 
demais candidatos. 

 
4.8 O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para realização das provas 

deverá requerê-lo no ato da inscrição e entregar, em um dos Postos de Atendimento, até o último 
dia de inscrições, justificativa firmada por médico especialista na área de sua deficiência. 

 
4.9 Quando da publicação do resultado final do Processo Seletivo serão divulgadas em listas separadas a 

pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência e somente a pontuação 
destes últimos, de acordo com a ordem classificatória entre os seus congêneres. 

 
4.9.1 Na inexistência de candidatos habilitados para todas as vagas destinadas às pessoas portadoras de 

deficiência, as remanescentes serão ocupadas pelos demais candidatos habilitados, observada a 
ordem de classificação.  

 
4.10 Os candidatos inscritos para as vagas reservadas aos portadores de deficiência que deixarem de 

atender na sua íntegra, no prazo, data e horário determinados, as exigências deste edital, terão sua 
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inscrição nesta condição invalidada e passarão a concorrer unicamente às vagas de livre 
concorrência.  

 
5. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS DOADORES DE SANGUE 
 
5.1 Os candidatos que preencherem os requisitos previstos na Lei Municipal nº 8081/2009 (isenção da 

taxa de inscrição para doadores de sangue), após fazerem a sua inscrição, deverão entregar no 
endereço da FEPESE até às 18 horas do dia 29 de outubro de 2012 os seguintes documentos: 

 
a) Cópia do requerimento de inscrição; 
b) Requerimento solicitando a isenção da Taxa de Inscrição; 
c) Comprovante de residência do Município de Florianópolis; 
d) Documento expedido pela entidade coletora em que fez as doações, discriminando o número de 
doações e a data em que foram realizadas. 

 
5.2 Para ter direito a isenção do pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá comprovar a doação 

de sangue de no mínimo três vezes no período de um ano, contado retroativamente da data do 
último dia de inscrições. 

 
5.3 Considera-se para enquadramento neste benefício somente a doação de sangue promovida a órgão 

oficial ou a entidade credenciada pela União, pelo Estado ou por Município. 
 
5.4 No caso de integrante de Associação de Doadores, a comprovação deverá ser efetuada mediante 

documento específico firmado pela entidade coletora oficial ou credenciada, que relacionará 
minuciosamente as atividades desenvolvidas pelo interessado, declarando que o mesmo enquadra-
se como beneficiário da Lei supracitada. 

 
5.5 Será publicada na data provável de 30 de outubro de 2012, a relação dos pedidos de isenção da taxa 

de inscrição deferidos. Os candidatos que tiverem negada a isenção deverão, para participar do 
Processo Seletivo, pagar a taxa de inscrição devida nos termos do presente edital. 

 
6. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
 
6.1 As inscrições que preencherem todas as condições deste Edital serão homologadas e deferidas pela 

autoridade competente. O ato de homologação das inscrições deferidas e a relação das inscrições 
indeferidas serão divulgados na data provável de 21 de novembro de 2012, no sitio na Internet do 
Processo Seletivo http://comcapseletivo.fepese.org.br/ . 

 
7 DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
 
7.1 O presente processo seletivo constará das etapas descritas no quadro abaixo: 
 

CARGO(S) ETAPAS 
AUXILIAR OPERACIONAL  Primeira etapa: Prova escrita com questões objetivas de caráter classificatório. 

Segunda etapa: Teste de aptidão física de caráter eliminatório. 
GARI  Primeira etapa: Prova escrita com questões objetivas de caráter classificatório. 

Segunda etapa: Teste de aptidão física de caráter eliminatório. 
MOTORISTA  Primeira etapa: Prova escrita com questões objetivas de caráter classificatório. 

Segunda etapa: Prova prática de caráter classificatório e eliminatório. 
 
8. DA PROVA ESCRITA COM QUESTÕES OBJETIVAS 
 
8.1 A primeira etapa do processo seletivo, para todos os cargos, constará da aplicação de uma prova 

escrita com 25 (vinte e cinco) questões objetivas, cada uma delas com 5 (cinco) alternativas de 
respostas sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 
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8.2 O numero de questões da prova escrita, áreas de conhecimento por ela abrangidas, a distribuição e 
valor das questões são descritos nos quadros abaixo: 

 
Área de conhecimento Disciplina N° 

questões 
Valor 
Unitário Total 

Conhecimentos gerais Português 5 0,40 2,00 
Matemática 5 0,40 2,00 
Estudos Sociais 5 0,40 2,00 

Conhecimentos específicos  10 0,40 4,00 
  25 - 10,00 

 
8.2.1 Os programas da prova escrita estão listados no anexo 1 do presente edital. 
 
8.3 Serão classificados para a segunda etapa do processo seletivo unicamente os candidatos que 

obtiverem a classificação exigida no item 9.1. 
 
8.4 DAS NORMAS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA 
 
8.4.1 A prova escrita será aplicada, para todos os candidatos, na data provável de 2 de dezembro de 

2012, seguindo o seguinte cronograma: 
 

EVENTO HORÁRIO 
Abertura dos portões para ingresso dos candidatos 13h10 minutos 
Fechamento dos portões, vedado o ingresso a partir deste horário 14h 
Abertura dos envelopes e distribuição das provas 14h 
Início da resolução da prova 14h10 minutos 
Término do tempo mínimo para entrega das provas 15h10 minutos 
Término da prova. Entrega do cartão resposta e caderno de prova 17h10 minutos 

 
8.4.2 As provas poderão, na eventual falta de locais adequados para a acomodação de todos os 

candidatos, ser aplicadas também em cidades vizinhas. 
 
8.4.3Todas as despesas decorrentes da participação no presente Processo Seletivo, mesmo que os 

horários e locais de provas venham a ser alterados, são de exclusiva responsabilidade dos 
candidatos. 

 
8.4.4 A entrada nos locais da Prova Escrita só será admitida mediante a apresentação de documento de 

identificação original, não se aceitando cópias mesmo que autenticadas ou protocolos.  
 
8.4.5 São considerados documentos de identificação: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, 

pelas Secretarias de Segurança Pública e pelo Corpo de Bombeiros Militar, pelos Conselhos e 
Ordens fiscalizadores de exercício profissional, passaporte, certificado de reservista, carteiras 
funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade, carteira de 
trabalho e carteira nacional de habilitação, com foto.  

 
8.4.6 Só serão aceitos documentos no prazo de validade e em perfeitas condições, de forma a permitir, 

com clareza, a identificação do candidato e sua assinatura.  
 
8.4.7 Em caso de perda, furto ou roubo do documento de identidade original, o candidato deverá 

apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no 
máximo, trinta dias.  

 
8.4.8 Durante a realização das provas é vedada a comunicação entre os candidatos, a consulta a livros, 

revistas, folhetos ou anotações, bem como o porte/uso de relógios (digitais e ou analógicos) e 
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aparelhos telefônicos, controles remotos em geral, chaves de veículos com sistema integrado ou 
ainda qualquer equipamento elétrico ou eletrônico, sob pena de eliminação do candidato do 
Processo Seletivo.  

 
8.4.9 É vedado o ingresso ao local onde se realizarão as provas de candidato portando qualquer tipo de 

armamento. 
 
8.4.10 São permitidos unicamente no local de prova: 

a) Documento de identificação; 
b) Cópia do Requerimento de Inscrição; 
c) Caneta esferográfica fabricada com material transparente com tinta de cor azul ou preta; 
d) Água acondicionada em embalagem fabricada com material transparente sem qualquer etiqueta 

ou rótulo. 
 
8.4.11 Recomenda-se ao candidato que não traga para o local de prova qualquer material não permitido. 

Os pertences não autorizados, eventualmente trazidos, devem ser entregues de imediato na entrada 
da sala de prova, desligados quando for o caso, sem qualquer outro aviso. 

 
8.4.12 A FEPESE e a COMCAP não assumem qualquer responsabilidade pelo extravio, roubo ou avaria 

de qualquer material ou equipamento ocorrido dentro dos locais de prova. 
 
8.4.13 A simples posse, mesmo que desligado, ou uso de qualquer material, objeto ou equipamento não 

permitido, no local da prova, corredores ou banheiros, configura-se como tentativa de fraude e 
implicará na exclusão do candidato do Processo Seletivo, sendo atribuída nota zero às provas já 
realizadas. 

 
8.4.14 O candidato receberá para realizar a Prova Escrita um caderno de questões e um cartão resposta, 

sendo responsável pela conferência dos dados, pela verificação se o caderno de questões está 
completo, sem falhas de impressão e se corresponde ao cargo para o qual se inscreveu. A 
ocorrência de qualquer divergência deve ser comunicada imediatamente ao fiscal de sala. 

 
8.4.15 As alternativas corretas das questões deverão ser marcadas no cartão resposta, de acordo com as 

instruções nele contidas, com caneta esferográfica feita de material transparente com tinta de cor 
azul ou preta. As questões da prova escrita serão corrigidas unicamente pelo registro do candidato 
no cartão resposta, não sendo válidas as anotações feitas no caderno de questões ou em qualquer 
outro lugar. 

 
8.4.16 É de inteira responsabilidade do candidato a aquisição das canetas de acordo com as 

especificações do edital. 
 
8.4.17 Não serão substituídos os cartões por erro do candidato nem atribuídos pontos às questões não 

assinaladas, ou marcadas com mais de uma alternativa, emendas ou rasuras, a lápis ou com caneta 
esferográfica de tinta com cor diversa das estabelecidas ou em desacordo com as instruções 
contidas no caderno de provas e ou cartão resposta. 

 
8.4.18 É vedada a entrega da prova ou a saída de candidatos do edifício onde se realiza a prova, mesmo 

que o candidato seja desistente, excluído ou eliminado do processo seletivo, antes de decorridos 60 
(sessenta) minutos do seu início. 

 
8.4.19 Ao concluir a prova o candidato entregará o cartão resposta devidamente assinado e o caderno de 

questões. 
 
8.4.20 Os três (3) últimos candidatos de cada sala só poderão entregar o caderno de questões e o cartão 

resposta ao mesmo tempo.  
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8.4.21 Não haverá, em qualquer hipótese, segunda chamada para a prova, nem a realização de prova 
fora do horário e local marcado para todos os candidatos.  

 
8.4.22 Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão de afastamento 

por qualquer motivo, de candidato da sala de provas. 
 
8.4.23 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 

aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das 
provas e/ou a critérios de avaliação/classificação. 

 
8.4.24 O candidato declara estar ciente e concordar que a FEPESE, através de seus prepostos, poderá 

proceder à sua identificação datiloscópica e ou fotográfica, bem como revista pessoal e de seus 
pertences, por quaisquer meios inclusive eletrônicos.  

 
8.4.25 Os candidatos não poderão estar acompanhados de outras pessoas na sala de prova, mesmo que 

filhos menores.  
 
8.4.26 O gabarito da prova escrita será divulgado a partir das 21 horas do dia da sua realização, no 

endereço eletrônico do Processo Seletivo http://comcapseletivo.fepese.org.br/ . 
 
9 CONVOCAÇÃO PARA A SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO 

9.1 Corrigidas as provas escritas com questões objetivas será publicada lista dos candidatos classificados 
e a respectiva nota, bem como a convocação para a segunda etapa do processo seletivo- conforme 
o quadro abaixo: 

 
CARGO SEGUNDA 

ETAPA 
CANDIDATOS QUE SERÃO CONVOCADOS 

AUXILIAR 
OPERACIONAL 

TESTE DE 
APTIDÃO FÍSICA 

Serão convocados para a segunda etapa (Teste de aptidão física de 
caráter eliminatório) os candidatos classificados do 1°ao 26° lugar entre 
os candidatos inscritos para as vagas reservadas aos portadores de 
deficiência e 1°e 234° lugar entre os candidatos inscritos entre os 
candidatos inscritos para as vagas de livre concorrência. 

GARI TESTE DE 
APTIDÃO FÍSICA 

Serão convocados para a segunda etapa (Teste de aptidão física de 
caráter eliminatório) os candidatos classificados do 1° ao 16° lugar entre 
os candidatos inscritos para as vagas reservadas aos portadores de 
deficiência e 1° e 144° lugar entre os candidatos inscritos para as vagas 
de livre concorrência. 

MOTORISTA PROVA PRÁTICA Serão convocados para a segunda etapa (Prova Prática de caráter 
classificatório e eliminatório) os candidatos classificados do 1°e 2° lugar 
entre os candidatos inscritos para as vagas reservadas aos portadores de 
deficiência e 1° e 18° lugar entre os candidatos inscritos para as vagas 
de livre concorrência. 

 

9.1.1 Na hipótese de no último lugar da classificação exigida para a convocação haver mais de 1 (um) 
candidato com a mesma nota, serão utilizados como critérios de desempate: 
1) A maior nota nas questões de Conhecimentos específicos; 
2) A maior nota nas questões de Matemática; 
3) A maior nota nas questões de Português; 
4) A maior nota nas questões de Estudos Sociais; 
5) A maior idade. 

 
9.2.2 Caso o número de candidatos inscritos e classificados para as vagas reservadas aos portadores de 

deficiência for inferior aos previstos para convocação no item 9.1, serão convocados candidatos 
inscritos para as vagas de livre concorrência em sua substituição, sempre respeitada a classificação 
obtida na prova escrita com questões objetivas. 
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10 DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 
 
10.1 A segunda etapa do Concurso Público para os cargos de Auxiliar Operacional e Gari, será 

constituída de Teste de Aptidão Física de caráter eliminatório. 
 
10.2 O teste de aptidão física será realizado na data provável de 16 de dezembro de 2012, em local que 

será divulgado no Edital de Convocação para a segunda etapa que será publicado no sitio do 
processo seletivo na Internet na data provável de 10 de dezembro de 2012. 

 
10.3 Para participar do teste de aptidão física o candidato convocado deverá apresentar-se no local e 

horário determinado: 
 

a) Portando documento de Identidade e laudo médico com data igual ou posterior a 18 de outubro 
de 2012, impresso, datilografado ou manuscrito  com letra que permita a fácil leitura, atestando 
expressamente que o candidato goza de boa saúde e que apresenta condições físicas que 
permitem a realização de todos os testes de aptidão física previstos no edital do presente processo 
seletivo. 
 
b) Devidamente trajado para a prática de atividade física, tênis e meias. 
 

10.3.1 Não serão aceitos documentos que não mencionem estritamente o disposto no item 10.3 (a), o 
que impedirá a participação do candidato na segunda etapa do processo seletivo. 

 
10.4 Não será concedido tratamento diferenciado ou deferido pedido para marcação do teste de aptidão 

física em data e ou horário diverso nos casos de alterações físicas, psíquicas ou orgânicas, mesmo 
que temporárias (gravidez, estados menstruais, indisposições, câimbras, contusões, luxações, 
fraturas, etc), que diminuam ou limitem a capacidade física do candidato ou impossibilitem a 
realização do teste, nem adaptação de provas não requeridas e deferidas nos termos do edital. 

 
10.5 Não poderão submeter-se ao teste de aptidão física, sendo desclassificados do Concurso Público, 

os candidatos que chegarem com atraso, não comparecerem no local do teste portando os 
documentos exigidos, cujo laudo médico apontar qualquer restrição à referida prática ou apresentem 
as condições relacionadas no item 10.4. 

 
 
10.6 - Descrição das provas que constituem o Teste de aptidão física: 
 
Prova 1: Exercícios  abdominais.  
O candidato, deitado em decúbito dorsal, pernas flexionadas, joelhos formando um ângulo de 90º, planta 
dos pés no solo, pés fixados pelo avaliador e mãos na nuca, realizará a flexão da coluna até encostar os 
cotovelos nos joelhos, voltando à posição inicial até que as omoplatas toquem o solo. Mede-se o número 
de repetições corretas realizadas em 1(um) minuto. 
 
Prova 2: Teste da Sinuosa.  
O concorrente deve percorrer um trajeto sinuoso demarcado por três cones, distantes 1,50 metros entre 
si, estando o primeiro a 3 metros da linha de partida. O candidato deverá sair detrás da linha de partida e 
fazer o trajeto correndo, nos sentidos de ida e volta, ultrapassando os obstáculos sinuosamente, 
cruzando a linha de chegada ainda correndo. Mede-se o tempo gasto para realizar o percurso. 
 
Prova 3: Apoio sobre o Solo.  
O candidato deve apoiar-se em 4 (quatro) pontos (as duas mãos e os dois pés), com o corpo em 
extensão e cotovelos estendidos e realizar a flexão dos cotovelos até que estes fiquem ao nível dos  
ombros, sem tocar o chão, voltando à posição inicial, realizando a extensão dos cotovelos. Mede-se o 
número de repetições corretas realizadas durante o tempo de 1 (um) minuto. 
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Para as mulheres a prova 3 sofrerá adaptação na posição inicial: elas se apoiarão nos joelhos em vez de 
se apoiarem nos pés. 
 
 
10.7 Serão considerados aptos no Teste de Aptidão Física os candidatos que obtiverem o desempenho 
mínimo descrito na tabela abaixo em todas as provas: 
 

PROVA DESEMPENHO MÍNIMO 
MASCULINO FEMININBO 

Flexão abdominal em 1 minuto 23 vezes 20 vezes 
Corrida sinuosa 14 segundos 14 segundos 
Apoio de frente sobre o solo em 1 minuto 18 vezes 15 vezes 

 
10.8 O teste de aptidão física terá somente caráter eliminatório e determinará a classificação dos 
candidatos em A (APTO) ou NA (NÃO APTO). 
 
10.9 O desempenho do candidato considerado apto não determinará qualquer alteração na classificação 
obtida na prova escrita. 
 
10.10 Os candidatos considerados NÃO APTOS, serão desclassificados do processo seletivo. 
 
11 DA PROVA PRÁTICA PARA O CARGO DE MOTORISTA 
 
11.1 A segunda etapa do processo seletivo para o cargo de Motorista é constituída de prova prática, de 

caráter classificatório e eliminatório. 
 
11.1.1 A prova prática para o cargo de Motorista constará da avaliação do desempenho do candidato nas 

seguintes atividades: 
a) Colocar um caminhão em funcionamento. 
b) Conduzir um caminhão em trecho determinado. 
c) Executar as tarefas necessárias para carregar e descarregar o caminhão. 
d) Estacionar o veículo em garagem. 

 
11.2 Serão convocados para a prova prática unicamente os candidatos inscritos para as vagas 

reservadas aos portadores de deficiência classificados no 1°e 2° lugar e os classificados entre o 1° 
e 16° lugar entre os inscritos para as vagas de livre concorrência. 

 
11.3 A prova prática tem caráter eliminatório e classificatório e será realizada na data provável de 16 de 

dezembro de 2012, em local, data e horário que será comunicado na data provável de 10 de 
dezembro de 2012 no sitio do processo seletivo na Internet: http://comcapseletivo.fepese.org.br/ . 

 
11.4 Não poderão prestar a Prova Prática, sendo desclassificados do Concurso Público, os candidatos 

que não comparecerem no local e horário determinados, chegarem com atraso ou não 
apresentarem a documentação exigida. 

 
11.5 Por razões de ordem técnica ou meteorológica poderá ser transferida a data, o local e o horário da 

realização das provas. Os candidatos serão avisados por comunicado no endereço eletrônico do 
Concurso Público e ou por aviso fixado no mural e ou porta de entrada principal do local 
anteriormente marcado para a sua realização, quando o evento determinante da alteração for de 
natureza imprevisível. 

 
11.6 Para terem acesso ao local da prova prática os candidatos deverão portar documento de identidade 

e o documento de habilitação exigido no presente edital. 
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11.7 Só serão aceitos os documentos originais, em bom estado e no prazo de validade, não se aceitando 
cópias ou reproduções, bem como protocolos ou qualquer outro documento em sua substituição. 

 
11.8 Os candidatos, após a identificação, serão direcionados a local de espera onde aguardarão até o 

momento de prestarem a prova. 
 
11.9 Na ordem de classificação o candidato escolherá um envelope fechado contendo uma folha de 

tarefas em que constará o veículo que deverá utilizar,  a(s) tarefa(s) que deverão desempenhar, a 
duração e os critérios de avaliação. Como haverá um envelope para cada candidato o último 
classificado não terá opção de escolha. 

 
11.10 O veículo é fornecido pelos organizadores no estado em que encontra e não poderá ser 

substituído, salvo a critério do examinador, em caso de pane, não provocado pelo candidato, que 
impeça definitivamente o seu funcionamento. 

 
11.11 Durante a duração da prova prática é proibido fumar ou ingerir qualquer medicamento ou alimento 

e usar equipamento de som de qualquer natureza.  
 
11.12 O candidato poderá trazer e beber água acondicionada em garrafa de material plástico 

transparente. 
 
11.13 Caso o candidato venha a cometer qualquer ato ou realizar qualquer operação que coloque em 

risco a segurança do avaliado, avaliador e ou equipamento, a prova será interrompida, sendo o 
candidato desclassificado. 

 
11.14 A não conclusão, no prazo previsto, de qualquer uma das atividades exigidas determinará o 

encerramento da prova e implicará na desclassificação do candidato. 
 
11.15 A avaliação da Prova Prática será feita por avaliador, designado pela FEPESE que atribuirá nota 

expressa de 0,00 a 10,00.  
 
11.16 Será desclassificado o candidato que: 

a) Não obedecer quaisquer das determinações do presente edital e ou do termo de convocação 
para a prova prática; 

b) Não obtiver nota igual ou superior a 5,00 (cinco) na Prova Prática. 
 

11.18 A nota da prova prática terá peso 4 (quatro) no cálculo da nota final dos candidatos ao cargo de 
Motorista. 

 
12 DOS RECURSOS 
 
12.1 Caberão recursos contra os seguintes atos do presente Processo Seletivo: 
 

a) Não homologação ou divergência de dados publicados quando do deferimento da inscrição; 
b) Conteúdo das questões e gabarito provisório da Prova Escrita; 
c) Resultado do teste de aptidão física; 
d) Resultado da prova prática; e 
e) Classificação final. 

 
12.2 Os recursos só poderão ser interpostos até às 18 horas do dia subsequente à publicação no sitio do 

concurso na Internet dos eventos relacionados no item 12.1. 
 
12.3 Para interposição dos recursos o candidato deverá seguir os seguintes procedimentos: 
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a) Acessar o endereço eletrônico:  http://comcapseletivo.fepese.org.br e clicar no link 
“RECURSOS”; 
b) Preencher “on line” o formulário de recurso e enviá-lo via Internet seguindo as instruções nele 
contidas. O requerimento deverá indicar com clareza, argumentos consistentes o objeto em que o 
candidato se julgar prejudicado. 

 
12.4 No caso de anulação de qualquer questão os pontos a ela correspondentes serão atribuídos a todos 

os candidatos que a responderam.  
 
12.5 No caso de erro ou falha na indicação da resposta correta o gabarito provisório será alterado.  
 
12.6 O despacho dos recursos será publicado no endereço eletrônico 

http://comcapseletivo.fepese.org.br/. 
 
12.6.1 Para tomar conhecimento da resposta ao seu requerimento o candidato deverá clicar no “link” 

“Recursos e Requerimentos” e informar o seu número de inscrição e CPF.  
 
12.7 A decisão exarada nos recursos, pela Comissão Organizadora, é irrecorrível na esfera 

administrativa. 
 
12.8 Não serão recebidos recursos interpostos por qualquer outro meio a não ser o descrito no Edital.  
 
12.9 Os recursos intempestivos não serão conhecidos e os inconsistentes não providos. 
 
12.10 Após a análise dos recursos interpostos ou decisão havida pela Comissão Organizadora, em 

função de erro material, poderá haver alteração da pontuação e ou classificação inicialmente obtida 
para uma classificação superior ou inferior ou, ainda, poderá ocorrer a desclassificação do candidato 
que não obtiver a nota mínima exigida para a prova. 

 
13 DO CÁLCULO DO RESULTADO FINAL E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 
13.1 O resultado final do processo seletivo para os cargos de Auxiliar Operacional e Gari será a nota 

obtida na prova escrita. 
 

RF=NPE 
Sendo: 
RF= Resultado final. 
NPE= Nota da prova escrita. 
 
13.2 Só serão classificados os candidatos aos cargos de Auxiliar Operacional e Gari que forem 

considerados APTOS no teste de aptidão física. 
 
13.3 O resultado final do processo seletivo para os cargos de Motorista será obtido com o emprego da 

fórmula abaixo: 
 

RF= [(NPE x 6) + (NPP x 4)]/10 
Sendo: 
RF= Resultado final. 
NPE= Nota da prova escrita. 
NPP= Nota da prova prática. 
 
13.4 Os candidatos serão classificados por vaga, em ordem decrescente da média final, expressa com 

2(duas) decimais sem arredondamento. 
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13.5 Ocorrendo empate na média final, aplicar-se-á, para o desempate, o disposto no parágrafo único do 
artigo 27 da Lei Federal 10.741/03, para os candidatos que se enquadrarem na condição de idoso 
nos termos do Artigo 1º da mencionada Lei (possuírem 60 anos completos ou mais).  

 
13.6 Para os candidatos que não se enquadrarem no item anterior, na hipótese de igualdade de notas, o 

desempate será feito através dos seguintes critérios: 
 

a) Maior nota nas questões de Conhecimentos Específicos; 
b) Maior nota nas questões de Matemática; 
c) Maior nota nas questões de Português; 
d) Maior nota nas questões de Estudos Sociais; 
e) Maior idade.  

 
13.7 Para o efeito dos itens 13.5 e 13.6 (e) será considerada a idade do candidato na data do último dia 

de inscrições para o presente Processo Seletivo. 
 
13.8 Os portadores de deficiência integrarão lista especial de classificação. 
 
14.DA CONTRATAÇÃO 

14.1 A convocação e demais atos relacionados à contratação dos candidatos classificados, no prazo de 
validade do certame, serão de responsabilidade da COMCAP. 

 
14.2 São responsabilidades do candidato: 

a) Fornecer endereço completo que possibilite o acesso e localização da residência pelos Correios; 
b) O acompanhamento do andamento das convocações no site da COMCAP;  
c) A verificação rotineira da conta de e-mail fornecida quando da inscrição do Processo Seletivo. 

 

14.4 O candidato convocado terá o prazo de 5 (cinco) dias contínuos para apresentação no 
Departamento de Recursos Humanos da COMCAP.  A não apresentação, no prazo determinado, 
implicará na perda da vaga e determinará a convocação do próximo candidato na ordem de 
classificação. 

 
14.5 O candidato poderá, mediante requerimento próprio, solicitar o adiamento de sua contratação. Neste 

caso passará automaticamente para o último lugar da classificação, não podendo posteriormente 
pedir a reversão do seu requerimento. Se convocado, não poderá pedir um novo adiamento, sendo 
desclassificado caso não se apresente na data fixada. 

 
14.6 Para ser efetivada a contratação o candidato deverá comprovar: 

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado; 
b) Possuir escolaridade exigida na data de encerramento das inscrições; 
c) Para o cargo de Motorista, apresentar Carteira Nacional de Habilitação categoria “ D” em 
validade, não estando com ela vencida, suspensa ou cancelada pelo órgão competente, bem como 
Certidão de Prontuário (constando a pontuação da carteira referente a multas) expedida pelo 
DETRAN. 
d) Ter idade mínima de 18(dezoito) anos completos, até o encerramento das inscrições. 
e) Estar em dia com as obrigações eleitorais; 
f) Estar em dia com as obrigações militares (para os candidatos do sexo masculino); 
g) Estar em gozo dos direitos civis e políticos; 
h) Apresentar Certidão Negativa das Varas Criminais da Região da Grande Florianópolis 
i) Ser considerado apto pelo Médico do Trabalho da COMCAP. 

 
15. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 
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15.1 Delega-se competência à FEPESE para: 

a) Receber as inscrições;  
b) Emitir os documentos de homologação das inscrições;  
c) Organizar, aplicar, julgar e corrigir a prova escrita, o teste de aptidão física e a prova prática;  
d) Apreciar os recursos previstos neste edital;  
e) Receber os valores correspondentes às inscrições;  
f) Emitir relatórios de classificação dos candidatos;  
g) Prestar informações sobre o Processo Seletivo dentro de sua competência;  
h) Atuar em conformidade com as disposições deste edital.  

 
16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1 Será excluído do Processo Seletivo, o candidato que durante a realização do mesmo:   

a) For surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas;  
b) Portar armamento em qualquer dependência do local em que se realizarem as provas do 

Processo Seletivo; 
c) Utilizar-se de livros, dicionário, notas, impressos ou qualquer outro equipamento e ou material 

não permitido ou que se comunicar com outro candidato;  
d) For surpreendido portando quaisquer aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, 

walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, 
máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, 
óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, 
ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha;  

e) Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, 
com as autoridades presentes ou com os demais candidatos;  

f) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio, que não os permitidos;  

g) Recusar-se a entregar o caderno de provas e o cartão resposta ao término do tempo destinado 
para a sua realização;  

h) Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;  
i) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o caderno de provas e ou o cartão resposta;  
j) Descumprir as instruções contidas no caderno de provas ou na folha de respostas;  
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;  
l) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de 

terceiros, em qualquer etapa do Processo Seletivo;  
m) Não permitir a coleta de sua assinatura e/ou de sua impressão datiloscópica e ou revista pessoal 

e ou de seus bens.  
n) Desrespeitar qualquer das normas estabelecidas no presente edital. 

 

16.2 É vedada a inscrição neste Processo Seletivo de quaisquer membros da Comissão, tanto da 
COMCAP como da FEPESE. 

 
16.3 O candidato concorda expressamente que seu nome, dados de identificação e notas de 

classificação sejam publicados na INTERNET e por outros meios e mídias necessários à publicidade 
do presente Processo Seletivo. 

 
16.4 Os casos não previstos, no que tange à realização deste Processo Seletivo, serão  resolvidos, 

conjuntamente, pela Comissão de Processo Seletivo da COMCAP e da FEPESE. 
 
17. DO FORO  

17.1 Fica eleito, para dirimir qualquer questão relacionada com o Processo Seletivo previsto neste Edital 
o Foro da Comarca da Capital. 
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Florianópolis, 16 de outubro de 2012. 
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ANEXO 1 

PROGRAMAS DAS PROVAS.  
 
CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODAS AS FUNÇÕES-  
 
PORTUGUÊS- Interpretação de um pequeno texto, bilhete, aviso ou carta. Sinônimos e antônimos, 
ortografia e acentuação.  
 
MATEMÁTICA- Números naturais: operações e propriedades. Números inteiros: operações e 
propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e propriedades. Regra 
de três simples. Porcentagem. Medidas de comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo. 
Sistema monetário brasileiro (dinheiro). Áreas e perímetros de figuras planas.   
 
ESTUDOS SOCIAIS- Brasil: Localização, limites, população, regiões, Estados e Capitais. Santa Catarina 
e Município de Florianópolis: Localização, limites e população. História e importância da COMCAP. 
Problemas do meio ambiente. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS- PARA CADA UMA DAS FUNÇÕES 
 
AUXILIAR OPERACIONAL- Técnicas de varrer e roçar. Conhecimento, uso e cuidados e regras básicas 
de uso e manutenção de ferramentas e equipamentos manuais e mecânicos utilizados nas tarefas de 
varrer e roçar. Atenção e cuidados no trabalho em vias públicas. Higiene e segurança no trabalho. 
 
GARI- Separação do lixo. Cuidados do manuseio do lixo. Materiais biodegradáveis (o que são, quais 
são), materiais recicláveis (o que são, quais são). Normas básicas de segurança para carregar e 
descarregar caminhões. Equipamentos de proteção. Atenção e cuidados no trabalho em vias públicas.  
Higiene e segurança no trabalho. 
 
MOTORISTA- Código de Trânsito Brasileiro. Direção preventiva e corretiva; automatismos; condução 
insegura e fundamentos da prevenção de acidentes. Noções de mecânica: Sistema de transmissão e 
suspensão; sistema de direção e freios; sistema elétrico, pneus e chassi. Veículos empregados no 
recolhimento e transporte de resíduos sólidos: Conhecimentos práticos de operação e manutenção; 
procedimentos de segurança; funcionamento básico dos motores; sistema de lubrificação; arrefecimento; 
transmissão; suspensão; direção; freios; pneus; painel de instrumentos; sistema elétrico. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


