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 DERH-1 - DIVISÃO DE GESTÃO DE QUADROS

 EXONERANDO,
NOS TERMOS DO PARAGRAFO 2. DO ARTIGO 126 DA LEI 

14.660/07, OS SERVIDORES ABAIXO RELACIONADOS:
PROF EDUCACAO INFANTIL CLASS.
ADRIANA DA SILVA CALHAU AGUIAR 4315

OBS. OS NOMES ACIMA ESTAO ATUALIZADOS DE ACORDO 
COM OS DADOS CONSTANTES DO SISTEMA DE CADASTRO DE 
SERVIDORES DA PMSP.

 HOSPITAL DO SERVIDOR 
PÚBLICO MUNICIPAL
 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

 GESTÃO DE TALENTOS
 A Superintendente do Hospital do Servidor Público 

Municipal convoca o candidato inscrito e classificado no 
Processo Seletivo para preenchimento de vagas na categoria 
profissional de Médico Oftalmologista (Geral) para comparecer 
no dia, horário e local abaixo relacionado:

LOCAL: Rua Castro Alves, 151 – fundos na Seção de Apoio 
Técnico Ingresso, Cargos, Salários e Acesso.

08/08/2014 às 8h
MÉDICO (OFTALMOLOGISTA GERAL)
Total de Vagas: 01

NOME DOCUMENTO CLASS.
NANCY CHEN WANG 104403317 1

DOCUMENTOS:
Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira de Iden-

tidade, CIC, Título de Eleitor e comprovante que votou nas 
últimas eleições, PIS/PASEP, Certificado de Reservista quando do 
sexo masculino, Certidão de Casamento ou Averbação Judicial 
quando separado, Certidão de Nascimento dos filhos menores 
de 14 anos ou termo de guarda ou tutela legal e respectiva 
carteira de vacinação (original e xerox), 3 fotos 3x4 recentes, 
comprovante de Contribuição Sindical, Declaração de Bens e 
Valores (original e xerox).

MÉDICO OFTALMOLOGISTA GERAL :Residência Médica 
Completa em Oftalmologia e/ou Título de Especialista ou estar 
cursando o último semestre de Residência Médica.

O não comparecimento na data e horário estipulado 
implicará na eliminação dos classificados do Processo 
Seletivo.

A Superintendente do Hospital do Servidor Público Muni-
cipal convoca o candidato aprovado em Concurso Público de 
Provas e Títulos, para preenchimento de vagas na categoria pro-
fissional de Analista de Suporte Técnico em Saúde (Nutricionis-
ta), para comparecer no dia, horário e local abaixo relacionado:

LOCAL: Rua Castro Alves, 151 – fundos na Seção de Apoio 
Técnico Ingresso, Cargos, Salários e Acesso.

11/08/2014 às 9h
ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO EM SAÚDE (NUTRI-

CIONISTA)
Total de Vagas: 01

NOME DOCUMENTO CLASS.
ERICA THOMAZ 458764711 58

DOCUMENTOS:
Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira de Iden-

tidade, CIC, Título de Eleitor e comprovante que votou nas 
últimas eleições, PIS/PASEP, Certificado de Reservista quando do 
sexo masculino, Certidão de Casamento ou Averbação Judicial 
quando separado, Certidão de Nascimento dos filhos menores 
de 14 anos ou termo de guarda ou tutela legal e respectiva 
carteira de vacinação (original e xerox), 3 fotos 3x4 recentes, 
comprovante de Contribuição Sindical, Declaração de Bens e 
Valores (original e xerox).

ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO EM SAÚDE (NUTRI-
CIONISTA): Curso superior completo em Nutrição com registro 
no respectivo órgão de Classe.

O não comparecimento na data e horário estipulado 
implicará na eliminação dos classificados do Concurso 
Público.

SOLANGE PEREIRA COSTA E SILVA 21.303.124-3
TATIANA TEIXEIRA ALVES 34.423.103-3
VALERIA ALVES 19.119.489-X
VIVIANE SANCHES RAMALDES 21.308.715-7

Candidatos considerados APTOS no exame admissional na 
data de 01/08/2014

para a função de Auxiliar Técnico de Educação:
ALEXANDRE FELIPE ANTUNES CORADINI 42.702.088-8
CLAUDIO ROBERTO BARRETO DE PONTES 17.462.474-8
JOEMIR PEREIRA ROSA 48.698.982-
MARIA SANTANA RABELO 32.137.396-0
TAMIRES DE SOUZA LIMA 34.103.594-4

Candidato considerado APTO no exame admissional na 
data de 01/08/2014

para a função de Especialista Adm. Orçamento e Finanças 
Públicas:
MAIKON DAVID GUILHERME DE SOUZA 35.171.451-0

Candidato considerado APTO no exame admissional na 
data de 01/08/2014

para a função de Guarda Civil Metropolitano:
MARCUS PAULO LEONARDO 34.472.687-3

Candidatos considerados APTOS no exame admissional na 
data de 01/08/2014

para a função de Professor de Ensino Fundamental II e 
Médio – Biologia:
EMILIO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR 26.548.482-0

Candidatos considerados APTOS no exame admissional na 
data de 01/08/2014

para a função de Professor de Ensino Fundamental II e 
Médio – Ed. Física:
BEATRIZ CAROLINE BISPO DIAS 20.590.337-X
CARLOS APARECIDO SOARES DE LIMA 33.529.915-5
DANIEL CARDOSO LOURENÇO 33.259.363-0
DANIELA ADRIANE DE SOUZA 28.971.155
ELENA LETTIERI 22.999.599-8
ELZA ANDREA DOS SANTOS 24.484.761-7
ERICA DOS SANTOS SILVA DE OLIVEIRA 20.457.933-8
GUSTAVO LOPES DE LIMA LAVAGNOLI 41.296.095-3
JOÃO PAULO MARTINS 24.594.435-7
KELLY BORGES DOS SANTOS 41.577.790-2
MIRIAM SYIZUE MURAKAMI 19.745.385-5
PETERSON AMARO DA SILVA 42.735.743-3
PRISCILA DE FATIMA PINHEIRO DE AGUILAR 44.201.671-2
SAULO MAIA MARQUES 29.898.654-1
TATIANE ALVES DE MELO 33.604.550-5

Candidatos considerados APTOS no exame admissional na 
data de 01/08/2014

para a função de Professor de Educação Infantil:
ANA LUCIA RILKO FRANCA 41.566.285-0
CAROLINE DIAS REIS 04.385.488-4X
CLAUDIANO LOPES FAGUNDES 25.410.380-7
ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA 28.887.584-9
FLAVIA DA SILVA SOUZA 29.849.755-4
GRAZIELA DE OLIVEIRA 44.201.203-2
PATRICIA MARIA DA SILVA ANCHIETA 32.569.920-3
PRISCILA FIDELIS 27.439.403-0
SAMANTA MORAES DE OLIVEIRA 24.655.613-4

Candidata considerada INAPTA no exame Admissional na 
data de 01/08/2014, em processo de Reconsideração:
VIVIAN DA COSTA VIEIRA ATE 41.483.261-9

 NUCLEO DE INGRESSO-NI
ASSUNTO-EXAME MÉDICO ADMISSIONAL
Tendo em vista o não atendimento ás publicações dos 

DOCs de 18, 19 e 22/07/2014,
Fica configurado o ABANDONO DE EXAMES PRÉ ADMIS-

SIONAIS dos candidatos abaixo citados conforme parágrafos 
2º e 3º do Artigo 7º do Decreto 41.285/01, publicado no DOM 
de 25.10.01.
NOME FUNÇÃO RG
CARMEN MAGNA DA SILVA PEI 30.306518-7
CESAR TADEU OSMUNDO NOVO GCM 28.669.200-4
DENNIS ARMANDO GCM 08.606.062-0
DIMAS ALMEIDA SILVA PEFII E MÉDIO 49.429.024-9
HELOISA HELENA DE CARVALHO GCM 34.824.122-7
JUCELIA NERY SOUZA DOS SANTOS PEI E EFI 34.143.338-X
LUANA ANTUNES COSTA PEFII E MEDIO 35.199.402-6
MARCELO HORIKAWA PEFII E MÉDIO 20.277.157
RUTH TAVARES MIGLIATTI AUX.ENFERMAGEM 8.817.014-7
SAMUEL DORIA DOS SANTOS GCM 30.958.610-0

alterar a porcentagem da rubrica 33 – Gratificação de Função 
de 130%.QPA01A para 80%.QPA01A, para acertar a rubrica 
115 - Insalubridade Incorporada (40%.NO01A) e para incluir as 
rubricas 158 – Diferença de Ação Judicial e 206 – Gratificação 
de Atividade e não como constou.
NOME RF PROCESSO
CARLOS FÉLIX DA SILVA 467.703.0/3 2010-0.272.680-4

 CONCURSOS

 PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
GESTÃO
 COORDENADORIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS

 DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO SERVIDOR - 
DESS-G

 DESS – DIVISÃO DE PERICIAS MÉDICAS – DESS 1
A Encarregada do Núcleo de Ingresso, torna público:
Candidatos considerados APTOS no exame admissional na 

data de 30/07/2014
para a função de Auxiliar Técnico da Educação:

CASSIA GLORIA BEZERRA DA SILVAS SANTOS 46.152.302-4
MARLENE APARECIDA DE SOUZA 23.309.307
ROBERTA FERNANDA DE ARAUJO FEITOSA 41.481.581-6

Candidato considerado APTO no exame admissional na 
data de 30/07/2014 para a função

Especialista Adm. Orçamento e Finanças Públicas:
EDSON LUIS BATISTA 27.977.825-9

Candidata considerada APTA no exame admissional na 
data de 30/07/2014 para a função

de Guarda Civil Metropolitano:
AMANDA TARANTELLI FERREIRA 48.360.585-2

Candidatos considerados APTOS no exame admissional na 
data de 30/07/2014 para a função

de Professor Educação Infantil:
CELIA MARTINS LEMOS 27.902.818-0
CLEONICE LOURENCO DA SILVA 25.266.612-4
DANIELA DA SILVA FERREIRA SANTOS 34.754.341-8
DANIELLE NOVAES DE SANTANA 41.855.498-5
DEBORA GOMIERI DELUCA 32.416.073-2
DEBORA TEIXEIRA GOMES 29.496.426-5
DEISE CRISTINA DE SOUZA 24.974.811-3
ELAINE BISPO DOS SANTOS 29.081.926-X
ESTER DIAS PEREIRA VIANNA 17.683.937-9
ESTHER GAROFOLO PEREIRA DIAS DE ARRUDA 18.662.293-4
FLAVIA FELIX SILVA 43.660.815-7
GISELE CERQUEIRA SILVA 41.605.675-1
GRAZIELA MOREIRA MARREIRO 25.608.315-0
ISABELLA TAVARES VIEIRA DE OLIVEIRA 28.397.531-3
ISIS DAFNE COSTA 43.553.908-5
KELLY DA SILVEIRA FERREIRA 35.534.948-6
LUANA MACHADO DE SOUZA 30.227.003-6
LUCIANA ALVES RODRIGUES TORRES 21.955.571-0
LUCIANA CORREA ROCHA 33.270.324-1
LUCIANE DE LOURDES PAEZ 27.670.651-1
MARGARETHE FELIPE DE LIMA 52.416.193-8
MARISA DE OLIVEIRA SANTOS 42.401.828-7
MILENE MIGUEL COSTA 26.744.223-3
MIRIAM LICHY GRASSO 27.385.085-4
NATHALIA BENETTI DOS ANJOS 45.189.790-0
PRISCILA NUNES DA SILVA 43.159.280-9
RAFAELA LAMANCUSA SILVA 29.126.347-1
RAQUEL DAS NEVES ROSA 41.604.873-0
ROBERTA COVRE GASPARINI 44.345.478-4
ROSE SILVA 40.754.840-3
SARA PEREIRA BONFIM 43.421.468-1
SONIA PEREIRA DA CRUZ 57.969.148-2
TAUANE OLIVEIRA DE ARAUJO 41.825.940-9
THAIS DE CASSIA BARBOSA GOMES 44.310.386-0
THANIA LUCIEN DE VASCONCELOS 32.831.493-6
VANESSA ANGELA COSTA 24.870.524-6
VANESSA ROCHA 41.979.230-2
VANIA SENHORINHA SANTOS 43.605.982-4
VERA LUCIA DOS SANTOS CAVALCANTE SOUZA 28.162.025-8
VIVIAN RODRIGUES LEODORO 30.250.806-5
YOLANDA DE LIMA ESPERANÇA 30.860.597-4

Candidata considerada APTA no exame admissional na 
data de 30/07/2014 para a função

Professor Educação Infantil e Ensino Fundamental-I:
TATIANE COUTO VENTURA 41.822.257-5

Candidato considerado APTO no exame admissional na 
data de 31/07/2014

para a função de Assistente Técnico de Educação I:
FABIO OLIVEIRA SILVA 29.235.960-3

Candidatos considerados APTOS no exame admissional na 
data de 31/07/2014

para a função de Auxiliar Técnico de Educação:
ALESSANDRA MARIA DA SILVA 41.466.780-3
CARLOS CARDOSO DE CARVALHO JUNIOR 18.628.142-0
CARMEN REGINA DE GUSMÃO BURATTINI 20.590.957-7
DIOGO RODRIGUES PEREIRA 49.383.065-0
GABRIEL MIRANDA SANTANNA 47.698.352-6
SHIRLEY TEIXEIRA DA SILVA 40.256.476-5
VANESSA ANGELA DA SILVA 28.470.778-8

Candidatos considerados APTOS no exame admissional na 
data de 31/07/2014

para a função de Especialista Adm. Orçamento e Finanças 
Públicas:
DANIELA SILVA CARDOSO DE ARAUJO 48.055.082-7
ELIANE CRISTINA ARRUDA 20.968.681
PAULO ROBSON RIBEIRO TEIXEIRA 32.293.715-2
YOSHIE IMADA 13.526.593-

Candidatos considerados APTOS no exame admissional na 
data de 31/07/2014

para a função de Professor de Educação Infantil:
ADELITA PONTES DE CARVALHO 12.952.527-5
ALIENE ALVES MOREIRA 25.570.508-6
ALINE MEZZALIRA 44.676.699-9
BELISIA MARTINS FERREIRA 21.774.991-4
BIANCA APARECIDA FELIPE DOS SANTOS 44.614.426-5
CAMILA DA CONCEIÇÃO SANTOS 49.392.047-X
CLEIDE SOARES LINS 33.983.713-5
CLEONICE LEITE TEIXEIRA 22.826.326-8
DANIELE NUNES DA SILVA 40.771.766-3
DANIELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA 30.822.760-8
ELAYNE CRISTHINE SALES DA SILVA 21.334.498-
ELENIR LOPES DE OLIVEIRA GONÇALVES 22.915.135-8
FRANCINILDA RODRIGUES BEZERRA SILVA 53.597.763-3
GERSON SOLEDADE ARAUJO 38.565.832-1
GLAUBER DO CARMO VIEIRA 33.285.654-9
GRAZIELA MARIA RAMOS FERREIRA 35.358.366-2
LEIVINA LEAL CAMPOS 42.924.638-9
LUCIANA TEIXEIRA LUIZ 27.681.289-X
MARCIA ALVES FEITOZA BATISTA 32.151.031-8
MARCIA DOS SANTOS MIRANDA 23.848.965-6
MARGARETE DE CASSIA SILVA MAIO 16.860.976-9
MARIA APARECIDA S. BATISTA 20.621.941-6
MARIA CRISTINA LEVORATO BATISTA 02.774.072-8X
MARILENE DE OLIVEIRA FURTADO 25.546.141-0
NOEMI SOUZA DA SILVA 40.917.147-5
PATRICIA VIDAL 33.448.769-9
RAQUEL SIMONE GASPAR DOS SANTOS
RENATA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA 29.222.481-3
SIMONE FARIA DE OLIVEIRA 21.824.968-8
SOLANGE DA CONCEIÇÃO PRADO 04.234.517-3X

FÉRIAS DEFERIDAS
Olimpio Tsai, RF.4.007.141 Coordenador da Gerência de 

Internação, Ref. DAS-10, 30 dias, ref. ao período aquisitivo de 
30/11/2012 à 29/11/2013 a partir de 01/09/2014.

Jose Ariovaldo Correia, RF.40.100.062 Assistente 
Técnico II, Ref. DAS-11, 15 dias, ref. ex. de 2014 a partir de 
01/09/2014.

Osmar Bandeira, RF.40.100.094 Assessor Técnico, Ref. 
DAS-12, 15 dias, ref. ex. de 2014 a partir de 08/09/2014.

Wilson Ikuo Hashizume, RF.306.157.4 V 5 Coordenador 
da Gerência de Internação, Ref. DAS-10, 15 dias, ref. ex. de 2014 
a partir de 01/09/2014.

Octavio Misko Soler, RF.502.613.0 V 4 Coordenador da 
Gerêcia de Apoio Técnico, Ref. DAS-10, 15 dias, ref. ex. de 2014 
a partir de 18/09/2014.

Takemitsu Yamamuti, RF.502.854.0 V 4 Assistente 
Técnico II, Ref. DAS-11, 15 dias, ref. ex. de 2014 a partir de 
01/09/2014.

Jose Carlos Ingrund, RF.503.033.1 V 5 Diretor de Depar-
tamento Técnico, Ref. DAS-14, 15 dias, ref. ex. de 2014 a partir 
de 15/09/2014.

Luiz Masanovo Arakaki, RF.525.596.1 V 2 Coordenador 
da Gerência de Internação da Clinica Cirurgica, Ref. DAS-10, 20 
dias, ref. ex. de 2014 a partir de 01/09/2014.

Vitor Buaride, RF.548.341.7 V 3 Coordenador da Geren-
cia de Internação da Clinica Reparadora de Queimados, Ref. 
DAS-10, 15 dias, ref. ex. de 2014 a partir de 01/09/2014.

Carlos Toyoshi Ikenaga, RF.609.859.2 V 1 Coordenador 
da Gerência de Apoio Técnico, Ref. DAS-10, 20 dias, ref. ex. de 
2014 a partir de 29/09/2014.

Marisa Ortiz Kfouri, RF.610.846.6 V 1 Coordenador de 
Gerência de Apoio Técnico, Ref. DAS-10, 15 dias, ref. ex. de 2014 
a partir de 08/09/2014.

Renato Minamisava, RF.611.651.5 V 1 Coordenador da 
Gerência de Internação da Clínica Neurológica, Ref. DAS-10, 15 
dias, ref. ex. de 2014 a partir de 05/09/2014.

Merval Marques Figueiredo Junior, RF.622.454.7 V 3 
Coordenador da Gerência de Apoio Técnico, Ref. DAS-10, 15 
dias, ref. ex. de 2014 a partir de 15/09/2014.

Josué Paneto Marcos, RF.659.895.1 V 1 Coordenador da 
Gerência Ambulatorial e de Emergência, Ref. DAS-10, 15 dias, 
ref. ex. de 2014 a partir de 29/09/2014.

 SERVIÇO FUNERÁRIO
 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

 PORTARIA EXPEDIDA
RF 2.782/1 UNIVERSINA D’ELIA BRANCO COUTINHO 

– DESIGNAÇÃO para, a partir de 01 de agosto de 2014, 
secretariar o Conselho Deliberativo e Fiscal desta Autarquia, 
em substituição à servidora ROSANA DOLABANI NICOLAU, RF 
973/1 (Port. 083/2014).

 DEPARTAMENTO  DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS

 SEÇÃO TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS
REMOVENDO:, em observância as manifestações das Che-

fias e Diretorias envolvidas e com fundamento no artigo 51 da 
Lei nº 8989/ 79, e Comunicado nº 02/FM02/05 de 25/11/2005, 
após deferimento da Superintendência, ficam alteradas as lota-
ções dos servidores, transferidos a partir de 01/08/14 para as 
unidades conforme abaixo relacionados:
NOME RF LOTAÇÃO DESTINO HORÁRIO
ANDERSON DOS S. PEREIRA 4103/2 RECORPS - V. MARIANA 06:00 às 18:00
CLAUDIO ERNESTO DE ALBUQUERQUE 2418/1 TRÁF. V. GUILHERME 06:00 às 18:00
CLAUDIONORA LISBOA 3935/2 RECORPS - V. GUIL. 07:00 às 19:00
EDILSON APARECIDO EFIGÊNIO 3762/2 CEMIT. PENHA 07:00 às 16:00
GILBERTO SENA GOMES 2693/2 EXP. V. MARIANA 07:00 às 19:00
INÊS MARIA B. P. CORDEIRO 1856/1 CEMIT. LAGEADO 09:00 às 18:00
JOSÉ ELIAS FERREIRA FILHO 2502/2 CEMIT. V. FORMOSA I 07:00 às 16:00
MARCELO MARIANO DELGADO 2641/1 TRÁF. V. GUILHERME 18:00 às 06:00
MARCIO FERREIRA VIANA 2710/2 VISTORIA 06:00 às 18:00
MARILZA ROSA DOS SANTOS 3928/2 VISTORIA 06:00 às 18:00
NADJA MARIA F. SANTOS 1523/1 AG. SAUDADE 07:00 às 19:00
NATANAEL SILVA MARQUES 3976/2 CEMIT. V. MARIANA 07:00 às 19:00
RAIMUNDO AUGUSTO SANTOS FILHO 3877/2 CEMIT. 4ª PARADA 07:00 às 19:00
RICARDO SERGIO DE THOMAZ 1777/1 FM 12 07:00 às 16:00
RODE SILVA DE MELO 4014/2 CEMIT. 4ª PARADA 07:00 às 19:00
ROGERIO ARRUDA 4077/2 RECORPS - V. GUIL. 18:00 às 06:00
SAMANTHA CASTILHO ALBINO 4004/2 CEMIT. CONSOLAÇÃO 08:00 às 17:00
SERGIO ANTONIO DE J. SANTOS 3202/2 RECORPS - V. GUIL. 06:00 às 18:00
VALDO SIMONE 3740/2 TRÁF. V. GUILHERME 06:00 às 18:00
VERA REGINA DIOGO 1917/1 FM 33 07:00 às 16:00

Alteração no estado civil - DEFERIDO
Registro Nome De:/ Para Estado Civil - De: / Para: Requerimento
2081/2 De: Telma Oliveira de Lima/Para: Telma Alves de Oliveira De: Casada/Para: Divorciada 
225/14

Averbação de férias em dobro – DEFERIDA , nos termos 
do artigo 136 da Lei nº 8989/79:
RF nº Nome Exercício Dias Protocolo
1477/2 MARCOS ANTONIO PEREZ 1983 30 224/14
1477/2 MARCOS ANTONIO PEREZ 1985 30 224/14

 SERVIÇOS
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 HORAS SUPLEMENTARES DE TRABALHO:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS
Face o disposto no artigo 138 da Lei 11.511. de 19.04.94, 

regulamentada pelo DECRETO 34.781/94 de 22.12.94, bem 
como a Portaria nº 008/SMA/G/95, e a autorização do Secre-
tário da pasta, seguem abaixo relacionados os servidores con-
vocados para prestação de horas Suplementares de trabalho:

Para o período de 01/08/2014 à 31.12.2014.
REG. FUNC. NOME CARGO/FUNÇÃO
747.490.3/1 AMANCIO PEREIRA DA SILVA AUXILIAR DE GABINETE
466.601.1/2 MILTON JOSÉ DE ASSIS ENCARREGADO DE PINTURA

HORAS SUPLEMENTARES DE TRABALHO:
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA/SECRE-

TARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS
Face o disposto no artigo 138 da Lei 11.511. de 19.04.94, 

regulamentada pelo DECRETO 34.781/94 de 22.12.94, bem 
como a Portaria nº 008/SMA/G/95, e a autorização do Secre-
tário da pasta, seguem abaixo relacionados os servidores con-
vocados para prestação de horas Suplementares de trabalho:

Para o período de 01/08/2014 à 31.12.2014.
REG. FUNC. NOME CARGO/FUNÇÃO
811.188.0/1 VALFRAN SOUZA SÃO PEDRO ADM. DE ATERRO SANITÁRIO

APOSENTADORIA – RETIFICAÇÃO DE DESPACHO 
E APOSTILA

À vista dos elementos constantes no presente, RETIFICO o 
despacho de fl. nº. 15, publicado no DOC de 05/02/2011 para 
constar no item I Registro Funcional nº.: 467.703.0/3 , Cargo/
Função: Agente de Apoio - NII – CAT. 3 – B8 e nos termos do ar-
tigo 3º. da Emenda Constitucional nº. 47/2005 – Aposentadoria 
Voluntária, por Tempo de Contribuição, com Proventos Integrais 
e não como constou.

Em decorrência, APOSTILO o Título de Aposentadoria nº. 
001/2011-LIMPURB , para constar no item 1: IDENTIFICA-
ÇÃO DO SERVIDOR : Registro Funcional 467.703.0/3 , Cargo/
Função: Agente de Apoio – NII – CAT. 3 – B8, para constar no 
item 2: FUNDAMENTO LEGAL : nos termos do artigo 3º. da 
Emenda Constitucional nº. 47/2005 - Aposentadoria Voluntária, 
por Tempo de Contribuição, com Proventos Integrais, e para 
constar no item 4. COMPOSIÇÃO DOS PROVENTOS : para 

 SÃO PAULO URBANISMO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 PREFEITURA DE SÃO PAULO
SÃO PAULO URBANISMO - CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES
A São Paulo Urbanismo – SP-Urbanismo, nos termos da Lei Municipal nº 13.758, de 16/01/2004; Lei Municipal nº 15.939, 

de 23/12/2013; Lei Municipal nº 15.352, de 20/12/2010; Lei Municipal nº 15.056, de 08/12/2009; Lei Municipal nº 13.398, de 
31/07/2002; Decreto Municipal nº 55.320, de 22/07/2014; Decreto Municipal nº 54.949, de 21/03/2014; Decreto Municipal nº 
54.732, de 30/12/2013; Decreto Municipal nº 53.177, de 04/06/2012; Decreto Municipal nº 51.415, de 17/04/2010; Decreto Muni-
cipal nº 51.446, de 28/4/2010; Lei Federal nº 11.689 de 09/06/2008; FAZ SABER que se encontrarão abertas inscrições para Con-
curso Público, regido pelas Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, para provimento, mediante contratação, dos cargos 
constantes do item 2. do Capítulo I – DOS CARGOS, sob organização e aplicação da Fundação para o Vestibular da Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Fundação VUNESP.

I. DOS CARGOS
1. O Concurso Público destina-se à contratação dos cargos constantes do item 2. deste Capítulo, com vagas existentes e das 

que vierem a existir dentro do prazo de sua validade, observada a disponibilidade financeira e conveniência da Administração.
2. Os códigos-cargos, área de atuação, salários (R$) e requisitos exigidos são os estabelecidos na tabela que segue:

Códigos-Cargos Área de atuação Salários
(R$) Requisitos Exigidos 

001 
Auxiliar Operacional 

Serviços Gerais – 
Manutenção Predial 1.212,85 

- Ensino fundamental completo 

002 
Assistente 
Administrativo 

Secretaria  2.100,28 - Curso Técnico em Secretariado, com 
registro no órgão de classe.  

003 
Assistente Técnico  

Planejamento, Projetos 
Urbanos, Paisagem e 
Meio Ambiente 

2.100,28 - Curso Técnico em Edificações, com 
registro no órgão de classe  

004 
Assistente Técnico 

Tecnologia da 
Informação –
Infraestrutura  

2.100,28 - Curso Técnico em Processamento de 
Dados ou Técnico em Informática 

005 
Analista Administrativo  Jurídica  4.786,04 - Curso superior em Direito, com 

registro no órgão de classe 

006 
Analista Administrativo Contabilidade  4.786,04 

- Curso superior em Ciências 
Contábeis, com registro no órgão de 
classe 

007 
Analista Administrativo 

Financeira e 
Orçamentária 4.786,04 - Curso superior em Economia, com 

registro no órgão de classe 

008 
Analista Administrativo 

Financeira e 
Orçamentária  4.786,04 - Curso superior em Administração ou  

Economia ou Ciências Contábeis, com 
registro no órgão de classe 

009 
Analista Administrativo 

Tecnologia da 
Informação - 
Desenvolvimento  

4.786,04 - Curso superior em Análise de 
Sistemas ou Ciência da Computação 
ou Engenharia da Computação 

010 
Analista de 
Desenvolvimento 

Planejamento, Projetos 
Urbanos, Paisagem e 
Meio Ambiente 

4.786,04 - Curso superior em Geografia 

011 
Analista de 
Desenvolvimento 

Planejamento, Projetos 
Urbanos, Paisagem e 
Meio Ambiente 

4.786,04 
- Curso superior em Arquitetura e 
Urbanismo, com registro no órgão de 
classe 

012 
Analista de 
Desenvolvimento 

Planejamento, Projetos 
Urbanos, Paisagem e 
Meio Ambiente  

4.786,04 - Curso superior em Engenharia Civil, 
com registro no órgão de classe  
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5.2. A qualquer tempo, poderão ser realizadas diligências 
relativas à situação declarada pelo candidato.

IV - DA INSCRIÇÃO PARA NEGROS OU AFRODESCEDENTES
1. Com escopo na Lei Municipal nº 15.939, de 23 de de-

zembro de 2013, regulamentada pelos Decretos Municipais nºs 
54.949, de 21 de março de 2014 e 55.320, de 22 de julho de 
2014, fica reservado aos candidatos negros ou afrodescenden-
tes, o equivalente a 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas 
neste Concurso, conforme discriminado no subitem 2.1. do 
Capítulo I – DOS CARGOS.

2. É considerado negro ou afrodescendente o candidato que 
assim se declare, no momento da inscrição, conforme o quesito 
cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE.

3. Para assegurar a concorrência às vagas reservadas con-
forme item 1. deste Capítulo, o candidato deverá indicar no 
campo reservado na ficha de inscrição a condição de negro ou 
afrodescendente.

4. A autodeclaração é facultativa, ficando o candidato 
submetido às regras gerais deste Edital, caso não opte pela 
reserva de vagas.

4.1. A autodeclaração somente terá validade se efetuada 
no momento da inscrição.

4.2. O não cumprimento, pelo candidato, do disposto nos 
itens 2. e 3. deste Capítulo, acarretará sua participação somente 
nas demais listas, se for o caso.

4.3. O candidato inscrito nos termos deste Capítulo partici-
pará deste Concurso em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se refere ao conteúdo, à avaliação, aos crité-
rios de aprovação, ao horário, ao local de aplicação das provas 
e às notas mínimas exigidas.

4.4. Constatada a falsidade da declaração, a que se refere 
este Capítulo, será o candidato eliminado do Concurso e, se 
houver sido admitido ficará sujeito à nulidade de sua admissão 
no cargo após procedimento administrativo, no qual lhe sejam 
assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de 
outras sanções cabíveis.

4.5. O candidato que não realizar a inscrição conforme ins-
truções constantes deste Capítulo não poderá alegar a referida 
condição em seu benefício e não poderá impetrar recurso em 
favor de sua condição.

4.6. A divulgação da lista de candidatos concorrentes 
no Concurso às vagas de negros ou afrodescendentes está 
prevista para 07.10.2014 no Diário Oficial da Cidade de São 
Paulo – DOC.

5. O candidato negro ou afrodescendente que optar pela 
reserva de vagas pelas cotas raciais, concorrerá concomitan-
temente às vagas reservadas nos termos da Lei Municipal nº 
15.939 de 23.12.2013, regulamentada pelo Decreto Municipal 
nº 54.949, de 21.03.2014, e às vagas destinadas à ampla 
concorrência, de acordo com a sua classificação no Concurso.

5.1. Não havendo candidatos negros ou afrodescendentes 
classificados em número suficiente para ocupar as vagas reser-
vadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla 
concorrência e preenchidas pelos demais candidatos classifica-
dos, observada a ordem de classificação.

6. Os candidatos negros ou afrodescendentes com deficiên-
cia poderão se inscrever concomitantemente para as vagas re-
servadas nos termos deste Capítulo e para as vagas reservadas 
nos termos da Lei Municipal nº 13.398, de 31/07/2002.

7. Não ocorrendo inscrição no concurso público ou clas-
sificação de candidatos negros ou afrodescendentes, será 
elaborada somente a Lista de Classificação Geral e/ou Lista de 
Classificação Especial.

V - DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA
1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato com deficiência 

deverá tomar conhecimento das atribuições do cargo, constan-
tes no Anexo I deste Edital, bem como do teor da Lei Municipal 
nº 13.398 de 31/07/2002, e, julgando-se amparado pelas dispo-
sições da lei, poderá concorrer, sob sua inteira responsabilidade, 
aos cargos reservados aos candidatos com deficiência.

1.1. Com fundamento na Lei Municipal nº 13.398, de 
31/07/2002, fica reservado aos candidatos com deficiência, o 
equivalente a 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas neste 
Concurso, conforme discriminado no subitem 2.1. do Capítulo 
I – DOS CARGOS.

1.1.1. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que 
se enquadram nas categorias relacionadas na referida lei e na 
Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça STJ.

1.2. O candidato inscrito na qualidade de pessoa com defi-
ciência participará do Concurso em igualdade de condições com 
os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo, avaliação, 
critérios de aprovação, horário, local de aplicação da prova e à 
nota mínima exigida.

1.3. O candidato deverá preencher CORRETA e COM-
PLETAMENTE a ficha de inscrição e declarar o(s) tipo(s) de 
deficiência(s), observado o subitem 1.1., bem como cumprir o 
determinado no subitem 1.4. deste Capítulo.

1.4. O candidato inscrito com deficiência deverá, até o 
término do período das inscrições, encaminhar à Fundação 
VUNESP, por SEDEX ou Carta Registrada com Aviso de Rece-
bimento (AR), com a identificação do Concurso Público para o 
qual está inscrito:

a) Laudo Médico atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente 
da Classificação Internacional de Doença – CID e expedido no 
prazo máximo de 01 (um) anoantes do término do período de 
inscrições.

a.1) O laudo médico entregue terá validade somente para 
este Concurso Público e não será devolvido.

a.2) O laudo médico deverá estar legível, sob pena de não 
ser considerado.

b) Solicitação, se necessário, requerendo tempo diferen-
ciado ou tratamento diferenciado para realização da prova, 
especificando as condições técnicas e/ou prova especial que 
necessitará, conforme Laudo Médico encaminhado.

Modelo do envelope para envio do laudo e/ou solicitação 
de atendimento especial :

À Fundação VUNESP
Concurso Público nº 001/2014 – São Paulo Urbanismo
Participação de Candidato com Deficiência e/ou solicitação 

de atendimento especial
Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Branca/Perdizes 

- 05002-062 – São Paulo – SP
1.5. O candidato com deficiência visual, deverá indicar, 

obrigatoriamente, em sua Ficha de Inscrição, o tipo de prova 
especial de que necessitará.

1.5.1. Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova 
especial em braile serão oferecidas provas nesse sistema e suas 
respostas deverão ser transcritas também em braile.

1.5.2. Os referidos candidatos deverão levar para esse 
fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção, podendo 
utilizar-se de soroban.

1.5.3. Aos candidatos com deficiência visual (baixa visão) 
que pedirem prova especial ampliada serão oferecidas provas 
confeccionadas de acordo com o solicitado no ato de sua 
inscrição.

1.5.4. Aos candidatos com deficiência visual (cegos ou bai-
xa visão), que solicitarem prova especial por meio da utilização 
de software, serão oferecidos computador/notebook, com o 
software NVDA disponível para uso dos candidatos durante a 
realização de sua prova.

1.6. Candidato com deficiência auditiva deverá indicar, 
obrigatoriamente, em sua Ficha de Inscrição, se necessitará de:

a) intérprete de LIBRAS.
b) autorização para utilização de aparelho auricular.
1.7. Candidato com deficiência física deverá indicar, obriga-

toriamente, em sua ficha de inscrição, se necessitará de:
a) mobiliário adaptado.
b) auxílio no manuseio da prova e transcrição de respostas.
1.8. Para efeito dos prazos estipulados nas alíneas “a” e 

“b” do subitem 1.4., será considerada, a data de postagem 
fixada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

14. O candidato poderá realizar sua inscrição por meio de 
serviços públicos, tais como:Telecentros; Infocentros do Progra-
ma Acessa São Paulo, que disponibilizam postos (locais públicos 
para acesso à internet) em todas as regiões da cidade de São 
Paulo e em várias outras cidades do Estado.

14.1. Estes programas são completamente gratuitos e dis-
poníveis a todo cidadão.

14.1.1. Para utilizar os equipamentos, basta fazer cadastro, 
apresentando o RG e comprovante de residência, nos próprios 
postos.

15. Verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscri-
ção que não atenda a todos os requisitos fixados neste Edital, 
será ela cancelada.

16. O candidato travesti ou transexual poderá solicitar a 
inclusão e uso do nome social para tratamento devendo, no 
ato da inscrição, indicar e informar em campo próprio, na ficha 
de inscrição, o nome social pelo qual deseja ser tratado, sendo 
responsável pelas informações prestadas.

16.1. Quando das publicações no Diário Oficial da Cidade 
de São Paulo e divulgações no site da VUNESP, será considerado 
o nome civil.

17. O candidato que tenha exercido efetivamente a função 
de jurado a partir da vigência da Lei Federal nº 11.689/2008 e 
até o último dia do período das inscrições para este Concurso 
Público, poderá solicitar, na ficha de inscrição, esta opção para 
critério de desempate.

17.1. O candidato que não atender ao item 17. deste Ca-
pítulo, não terá sua condição de jurado utilizada como critério 
de desempate.

18. O candidato com deficiência ou não, que necessitar 
de condições especiais, inclusive prova ampliada, em braile 
etc. deverá, no período das inscrições, encaminhar, por SEDEX 
ou Carta Registrada com Aviso de Recebimento (AR), à Fun-
dação VUNESP, solicitação contendo nome completo, RG, CPF, 
telefone(s) e os recursos necessários para a realização da(s) 
prova(s), indicando, no envelope, o Concurso Público para o 
qual está inscrito, devendo observar o Capítulo V – DA PARTICI-
PAÇÃO DE CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA.

18.1. O candidato que não o fizer, durante o período das 
inscrições e conforme o estabelecido neste item, não terá a 
sua prova especial preparada ou as condições especiais provi-
denciadas.

18.2. O atendimento às condições especiais pleiteadas para 
a realização da(s) prova(s) ficará sujeito, por parte da Fundação 
VUNESP, à análise da razoabilidade e viabilidade do solicitado.

18.3. Para efeito dos prazos estipulados neste Capítulo, 
será considerada, a data da postagem fixada pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

18.4. O candidato com deficiência deverá observar ainda 
o Capítulo V – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO COM DEFI-
CIÊNCIA.

III - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
1. Não serão aceitos pedidos de isenção do pagamento do 

valor da taxa de inscrição, com exceção ao cidadão amparado 
pelo Decreto Municipal nº 51.446, de 28 de abril de 2010, que 
comprove possuir renda familiar “per capita” igual ou inferior 
ao menor piso salarial vigente no Estado de São Paulo, instituí-
do pela Lei Estadual nº 12.640, de 11 de julho de 2007, revalo-
rizada pela Lei Estadual nº 15.250, de 19 de dezembro de 2013.

1.1. Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos 
brutos auferidos por todos os membros da família e renda 
familiar “per capita” a divisão da renda familiar pelo total de 
indivíduos da família.

1.2. Terá o direito à isenção do pagamento do valor da taxa 
de inscrição o cidadão que cumulativamente:

1.2.1. preencher o requerimento de isenção do pagamento 
do valor da taxa de inscrição; e

1.2.2. comprovar ausência de condições financeiras para 
arcar com o pagamento do valor da taxa de inscrição, que 
consistirá em declaração firmada pelo candidato, sob as penas 
da lei, de que se enquadra nas exigências previstas no item 1. 
deste Capítulo.

1.3. O candidato amparado pelo Decreto Municipal nº 
51.446, de 28 de abril de 2010, poderá solicitar a isenção do 
pagamento do valor da taxa de inscrição obedecendo aos se-
guintes procedimentos:

1.3.1. acessar, durante o período das 10 horas de 
18.08.2014 às 16 horas de 19.08.2014, o “link” próprio da 
página do Concurso Público, no site www.vunesp.com.br;

1.3.2. preencher total e corretamente o requerimento de 
isenção do pagamento do valor da taxa de inscrição com os 
dados solicitados;

1.3.3. transmitir os dados e imprimir o requerimento, até às 
16 horas de 19.08.2014; e encaminhar devidamente assinado, 
até 20.08.2014, por SEDEX ou Carta Registrada com Aviso de 
Recebimento (AR), para a Fundação VUNESP, Rua Dona Ger-
maine Burchard, 515, Perdizes, CEP 05002-062, indicando no 
envelope “Ref: Isenção do valor da taxa de inscrição – Concurso 
Público nº 001/2014 – São Paulo Urbanismo - SP-Urbanismo 
- Nome do candidato”, com os seguintes documentos com-
probatórios:

a. Requerimento de isenção da taxa de inscrição;
b. Declaração de Comprovação de Renda Familiar (Anexo III).
b1. A “Declaração de Comprovação de Renda Familiar” 

deverá conter obrigatoriamente: nome completo do candidato, 
número do documento de identidade, número do CPF, data e 
assinatura.

Modelo de envelope para solicitação de isenção da taxa 
de inscrição:

À Fundação VUNESP
Concurso Público nº 001/2014 – São Paulo Urbanismo
Solicitação de isenção do pagamento do valor da taxa de 

inscrição
Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Branca/Perdizes 

- 05002-062 – São Paulo – SP
2. Não serão considerados documentos que forem en-

caminhados por outro meio que não o estabelecido no subi-
tem 1.3.3. deste Capítulo ou postados em data posterior a 
20.08.2014.

3. O candidato deverá, na data prevista de 02 de setembro 
de 2014, no Diário Oficial da Cidade de São Paulo – DOC, ou 
no site www.vunesp.com.br, verificar o resultado da solicitação 
pleiteada.

4. O candidato que tiver a solicitação deferida terá automa-
ticamente sua inscrição efetivada.

4.1. Após o deferimento da inscrição de isenção, não have-
rá, em hipótese alguma, troca da opção do código/cargo, indi-
cado no ato da solicitação de isenção do pagamento do valor 
da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado.

4.2. O candidato que tiver a solicitação indeferida poderá 
acessar novamente o “link” próprio na página do Concurso Pú-
blico, no site www.vunesp.com.br, digitar o número do seu CPF, 
imprimir o boleto bancário e pagar o valor da taxa de inscrição, 
até o último dia do período das inscrições.

4.3. O candidato poderá protocolar recurso contra o inde-
ferimento do pedido de isenção no período de 03.09.2014 a 
04.09. 2014, pelo site www.vunesp.com.br, no “link“ do Con-
curso Público nº 001/2014 – São Paulo Urbanismo, seguindo as 
instruções ali contidas.

4.4. O resultado da análise do recurso contra o indeferi-
mento da solicitação de isenção do pagamento do valor da taxa 
de inscrição será divulgado oficialmente, na data prevista de 
10.09.2014, no Diário Oficial da Cidade de São Paulo – DOC, e 
disponibilizado, extraoficialmente, no site da Fundação VUNESP 
(www.vunesp.com.br).

5. As informações prestadas no requerimento de isenção 
serão de inteira responsabilidade do candidato, respondendo 
civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.

5.1. Não será concedida isenção de pagamento do valor da 
taxa de inscrição ao candidato que:

a. deixar de efetuar o requerimento de isenção pela internet;
b. omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
c. fraudar e/ou falsificar documento;
d. não atender o período de postagem dos documentos.

4.2. Caso seja efetuada mais de uma inscrição, o candidato 
deverá fazer a opção de código/cargo quando da realização da 
prova objetiva, ficando eliminado do concurso na qual constar 
como ausente.

4.3. Não será permitida, em hipótese alguma, troca do có-
digo/cargo pretendido após a efetivação da inscrição.

5. O pagamento correspondente ao valor da taxa de ins-
crição poderá ser efetuado pela internet ou, em dinheiro ou 
cheque, em qualquer agência bancária.
Escolaridade Valor (R$)
Ensino Fundamental 49,00
Ensino Médio / Técnico 65,00
Ensino Superior 83,00

5.1. Se, por qualquer razão, o cheque for devolvido ou 
efetuado pagamento a menos do correspondente valor da taxa 
de inscrição, a inscrição do candidato será automaticamente 
cancelada.

5.2. Não será aceito pagamento do valor da taxa de ins-
crição por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, fac-
símile, transferência, DOC, ordem de pagamento ou depósito 
comum em conta corrente, condicional ou fora do período das 
inscrições ou por qualquer outro meio que não os especificados 
neste Edital.

5.2.1. O pagamento por agendamento somente será aceito 
se comprovada a sua efetivação dentro do período das inscrições.

5.3. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos 
nos itens anteriores implicará o cancelamento da inscrição do 
candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo.

5.4. Para o pagamento do valor da taxa de inscrição, 
somente poderá ser utilizado o boleto bancário gerado no ato 
da inscrição, até a data limite do encerramento do período das 
inscrições. Atenção para o horário bancário.

5.5. A efetivação da inscrição somente ocorrerá após a 
confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto referente à 
taxa de inscrição.

5.5.1. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição 
poderá ser feita no site da Fundação VUNESP - www.vunesp.
com.br - na página do Concurso Público, a partir de 03 (três) 
dias úteis após o encerramento do período das inscrições.

5.5.2. Caso seja detectada falta de informação, o candidato 
deverá entrar em contato com o Disque VUNESP, pelo telefone 
(11) 3874-6300, para verificar o ocorrido, das 8 às 20 horas de 
segunda-feira a sábado, exceto em feriado nacional ou munici-
pal na cidade de São Paulo.

5.6. Não haverá devolução de importância paga, ainda que 
efetuada a mais ou em duplicidade, nem isenção total ou par-
cial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for 
o motivo alegado, exceto ao candidato amparado pelo Decreto 
Municipal nº 51.446, de 28.04.2010, conforme previsto no Capí-
tulo III - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO.

6. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o 
Concurso Público não se realizar.

7. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão 
e pelas informações prestadas na ficha de inscrição.

7.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, 
ainda, que não satisfaça a todas as condições estabelecidas 
neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, 
anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que classifica-
do e que o fato seja constatado posteriormente.

8. As informações prestadas na ficha de inscrição são de 
inteira responsabilidade do candidato, cabendo à SP-Urbanismo 
o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la 
com dados incorretos ou que prestar informações inverídicas, 
ainda que o fato seja constatado posteriormente.

9. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos 
comprobatórios constantes no item 3. deste Capítulo, sendo 
obrigatória a sua comprovação quando da contratação, sob 
pena de exclusão do candidato do Concurso Público.

9.1. Não deverá ser enviada à Fundação VUNESP ou à SP-
Urbanismo qualquer cópia de documento de identidade.

10. Informações complementares referentes à inscrição po-
derão ser obtidas no site da Fundação VUNESP - www.vunesp.
com.br - e pelo Disque VUNESP telefone (11) 3874-6300.

11. Para se inscrever, o candidato deverá, durante o período 
das inscrições:

a) acessar o site da Fundação VUNESP - www.vunesp.com.br;
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público;
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital de Abertura de Inscri-

ções e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
d) transmitir os dados da inscrição;
e) imprimir o boleto bancário;
f) efetuar o correspondente pagamento do valor da taxa 

de inscrição, de acordo com o item 5. deste Capítulo, até a data 
limite para encerramento das inscrições.

12. Às 16 horas (horário de Brasília) do último dia do 
período das inscrições, a ficha de inscrição e o boleto bancário 
não estarão mais disponibilizados no site da Fundação VUNESP 
– www.vunesp.com.br .

13. O descumprimento das instruções para inscrição pela 
internet implicará a não efetivação da inscrição.

13.1. A Fundação VUNESP não se responsabiliza por soli-
citação de inscrição e/ou da isenção da taxa de inscrição não 
recebida por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas 
de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, 
bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 
transferência de dados.

Obs:
(1) nº total de vagas no Concurso, já incluídas as vagas 

reservadas para os deficientes e negros ou afrodescendentes.
(2) nº de vagas reservadas para ampla concorrência
(3) nº de vagas reservadas para pessoas com deficiência, 

em atendimento à Lei Municipal nº 13.398/2002.
(4) nº de vagas reservadas para negros ou afrodescenden-

tes, em atendimento à Lei Municipal nº 15.939/2013, regula-
mentada pelo Decreto Municipal nº 54.949/2014.

3. A jornada de trabalho para todos os cargos será de 40 
(quarenta) horas semanais.

4. Os salários dos cargos têm como base o mês de 
maio/2014.

5. Serão concedidos ao contratado os seguintes benefícios: 
Cheque Alimentação, Vale-Refeição, Vale-Transporte, Seguro de 
Vida e Acidentes Pessoais, Assistência Odontológica e reembol-
so parcial de Assistência Médica.

6. O candidato contratado, deverá prestar serviços, na São 
Paulo Urbanismo – SP-Urbanismo, Rua São Bento, 405 – 15º e 
16º andares, na cidade de São Paulo, dentro do horário estabe-
lecido pela Administração, obedecida a carga horária semanal 
de trabalho.

7. Os contratos de trabalho serão regidos pela Consolida-
ção das Leis do Trabalho – CLT.

8. As atribuições a serem exercidas pelo candidato contra-
tado encontram-se no Anexo I – DAS ATRIBUIÇÕES.

II. DAS INSCRIÇÕES
1. As inscrições deverão ser efetuadas, das 10 horas de 

18.08.2014 às 16 horas de 12.09.2014, horário de Brasília, 
exclusivamente pela internet, no site da Fundação VUNESP - 
www.vunesp.com.br.

1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos 
Correios, fac-símile, condicional ou fora do prazo estabelecido.

2. A inscrição implicará a completa ciência e a tácita acei-
tação das normas e condições estabelecidas neste Edital, sobre 
as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de 
desconhecimento.

3. O candidato deverá possuir as condições para preen-
chimento do cargo e entregar na SP- Urbanismo, na data da 
contratação, além de 2 (duas) fotos 3x4 recentes, coloridas com 
fundo branco, 1 (uma) cópia simples dos documentos, acompa-
nhados dos originais:

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
b) Currículo;
c) Carteira de Identidade – RG ou Registro Nacional de 

Estrangeiro;
d) Cadastro de Pessoa Física – CPF - regularizado;
e) Comprovante de Residência (frente e verso, com venci-

mento máximo 60 dias);
f) Título de Eleitor e comprovante de estar quite com a 

Justiça Eleitoral;
g) Documento de Inscrição do PIS/PASEP;
h) Certificado de Reservista (até 45 anos) ou Dispensa de 

Incorporação, quando do sexo masculino;
i) Diploma de conclusão do curso, conforme solicitado em 

Requisitos Exigidos, devidamente registrado pelo Ministério 
da Educação ou por outro órgão com delegação para tal. O 
documento de escolaridade que for representado por declara-
ção, certidão, atestado e outros documentos que não tenham 
o cunho definitivo de conclusão de curso deverá ser acompa-
nhado, OBRIGATORIAMENTE, do respectivo histórico escolar. 
A declaração e o histórico escolar deverão ser expedidos por 
Instituição Oficial de Ensino ou reconhecida, em papel timbra-
do, e deverão conter carimbo e identificação da Instituição e do 
responsável pela expedição do documento;

j) Comprovante do registro no respectivo Conselho Pro-
fissional;

k) Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento;
l) Certidão de Nascimento dos filhos dependentes;
m) Caderneta de Vacinação dos filhos até 5 (cinco) anos;
n) Declaração de Bens;
o) Carta de concessão de aposentadoria, se for o caso;
p) Documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para 

o cargo, constantes no item 2 Do Capítulo I – DOS CARGOS;
q) Documento comprobatório que exerceu a função de 

jurado, caso tenha indicado essa condição para critério de de-
sempate na ficha de inscrição;

r) Declaração de uso de nome social em caso de candidato 
travesti ou transexual;

s) Outros documentos que a SP-Urbanismo julgar neces-
sários.

3.1. O candidato contratado deverá, ainda:
a) Observar os requisitos do Decreto Municipal nº 53.177, 

de 04.06.2012;
b) Conhecer e estar de acordo com as disposições contidas 

neste Edital e seus Anexos, bem como as condições previstas 
em lei.

c) Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prer-
rogativas previstas no art. 12 da Constituição Federal e demais 
disposições de lei, no caso de estrangeiro;

d) Ter 18 anos completos na data da contratação;
e) Não registrar antecedentes criminais;
f) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribui-

ções do cargo, comprovada em avaliação médica.
4. Tendo em vista que a prova objetiva para todos os 

cargos será realizada no mesmo dia e horário, recomenda-se 
a inscrição para apenas um dos códigos/cargos em concurso.

4.1. Para tanto, o candidato deverá observar, total e atenta-
mente, os requisitos exigidos e as atribuições de cada código/cargo.

2.1. Os códigos-cargos, área de atuação, total de vagas no concurso (1), vagas reservadas para ampla concorrência (2), vagas 
reservadas para pessoas com deficiência (3), vagas reservadas para negros ou afrodescendentes - (4), são os estabelecidos na 
tabela que segue:

Códigos-Cargos Área de atuação 

Total de 
vagas no 
concurso 

(1)

Vagas para 
ampla 

concorrência

(2)

Vagas para 
pessoas 

com 
deficiência 

(3)

Vagas para 
negros ou 

afrodescenden
tes

(4)
001 
Auxiliar Operacional 

Serviços Gerais - 
Manutenção Predial 1 1 0 0 

002 
Assistente Administrativo Secretaria  3 2 0 1 

003 
Assistente Técnico   

Planejamento, Projetos 
Urbanos, Paisagem e 
Meio Ambiente  

2 2 0 0 

004 
Assistente Técnico 

Tecnologia da 
Informação –
Infraestrutura 

1 1 0 0 

005 
Analista Administrativo  Jurídica  1 1 0 0 

006 
Analista Administrativo Contabilidade  1 1 0 0 

007 
Analista Administrativo 

Financeira e 
Orçamentária  1 1 0 0 

008 
Analista Administrativo 

Financeira e 
Orçamentária  2 2 0 0 

009 
Analista Administrativo 

Tecnologia da 
Informação – 
Desenvolvimento  

1 1 0 0 

010 
Analista de 
Desenvolvimento 

Planejamento, Projetos 
Urbanos, Paisagem e 
Meio Ambiente 

1 1 0 0 

011 
Analista de 
Desenvolvimento 

Planejamento, Projetos 
Urbanos, Paisagem e 
Meio Ambiente  

12 9 1 2 

012 
Analista de 
Desenvolvimento 

Planejamento, Projetos 
Urbanos, Paisagem e 
Meio Ambiente  

1 1 0 0 
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escrita e o uso das normas do registro formal culto da Língua 
Portuguesa. O candidato deverá produzir texto dissertativo.

1.2.1. A prova de redação consistirá em um tema formula-
do pela banca examinadora e será realizada concomitantemen-
te com a prova objetiva.

1.3. A prova prático-profissional, de caráter eliminatório e 
classificatório, visa avaliar o grau de conhecimento e a capa-
cidade de argumentação técnica do candidato, necessários ao 
desempenho do cargo.

1.3.1. A prova prático-profissional será aplicada no mesmo 
dia da prova objetiva, no período da tarde.

1.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, 
visa avaliar o grau de conhecimento geral do candidato, bem como 
a capacidade de análise, entendimento e interpretação de informa-
ções, habilidade de trabalhar com estrutura lógica das relações, ca-
pacidade dedutiva e conhecimentos técnicos específicos do cargo.

1.1.1. A prova objetiva será composta de questões de 
múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, sendo 
apenas uma alternativa correta, de acordo com o conteúdo 
programático estabelecido do Anexo II.

1.2. A prova de redação, de caráter eliminatório e classifi-
catório, visa avaliar a capacidade de expressão na modalidade 

jeitar-se-á, por ocasião do ingresso, a exame médico especí-
fico para comprovação da(s) deficiência(s) declarada(s), bem 
como para avaliação da compatibilidade entre a(s) sua(s) 
deficiência(s) e as atividades a serem desempenhadas.

2.1. O local, data e horário para a realização do exame 
médico específico serão divulgados oportunamente, por meio 
de publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo – DOC.

2.2. Quando o exame médico concluir pela inaptidão do 
candidato, desde que requerido à SP-Urbanismo, constituir-se-á, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da divulga-
ção do resultado do respectivo exame, equipe multiprofissional 
para nova inspeção, da qual poderá participar profissional 
indicado pelo interessado.

2.2.1. A equipe multiprofissional deverá apresentar con-
clusão no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data da 
realização do exame.

2.3. Será excluído do Concurso o candidato que não compa-
recer ao exame médico no local, na data e horário previstos ou 
aquele cuja deficiência for considerada incompatível com as atri-
buições do cargo.2.4. Sendo desfavorável o resultado do exame 
médico específico, o ato de admissão será tornado insubsistente, 
voltando o candidato, salvo nos casos de comprovada má-fé, a 
figurar apenas na Lista de Classificação Geral e/ou Lista de Clas-
sificação de candidatos negros ou afrodescendentes aprovados, 
observando-se a ordem de classificação dessas listas.

2.5. Não ocorrendo inscrição no concurso público ou classi-
ficação de candidatos com deficiência, será elaborada somente 
a Lista de Classificação Geral e/ou Lista de Classificação de 
candidatos negros ou afrodescendentes.

2.6. A não observância, pelo candidato, de quaisquer das 
disposições deste Capítulo implicará a perda do direito a ser 
admitido para as vagas reservadas a pessoas com deficiência.

2.7. Após a investidura do candidato, a deficiência não 
poderá ser arguida para justificar a readaptação funcional ou a 
concessão de aposentadoria.

1.9. O candidato que, dentro do período das inscrições, não 
declarar-se pessoa com deficiência ou aquele que se declarar, 
mas não atender aos dispositivos mencionados no subitem 1.4., 
alíneas “a” e “b” deste Capítulo, respectivamente, não será 
considerado candidato com deficiência, para fins deste Concur-
so Público e não terá prova especial preparada e/ou a condição 
específica para realização da prova atendida.

1.10. O atendimento às condições especiais solicitadas 
ficará sujeito, por parte da Fundação Vunesp, à análise da viabi-
lidade e razoabilidade do solicitado.

1.11. O candidato com deficiência que não realizar a inscri-
ção conforme instruções constantes deste Capítulo não poderá 
alegar a referida condição em seu benefício e não poderá impe-
trar recurso em favor de sua condição.

1.12. Após o prazo de inscrição e uma vez deferidas as 
inscrições, fica proibida qualquer inclusão ou exclusão de candi-
dato da lista especial de candidatos com deficiência.

1.13. A SP-Urbanismo e a Fundação VUNESP não se respon-
sabilizam pelo extravio dos documentos enviados pelos Correios.

1.14. A divulgação da relação de solicitações deferidas e 
indeferidas para a concorrência no concurso como candidato 
com deficiência está prevista para 07.10.2014, no Diário Oficial 
da Cidade de São Paulo – DOC

1.15. O candidato cuja inscrição na condição de pessoa 
com deficiência tenha sido indeferida poderá interpor recurso 
no período das 10h de 08.10.2014 às 16h de 09.10.2014, por 
meio de link específico no site www.vunesp.com.br.

1.16. O candidato que não interpuser recurso no prazo 
mencionado será responsável pelas consequências advindas 
de sua omissão.

1.17. A relação definitiva de candidatos que tiveram defe-
ridas ou indeferidas as solicitações de inscrição na condição de 
candidato com deficiência tem previsão para sua divulgação 
em 17.10.2014.

2. O candidato habilitado e constante da Lista Especial, 
além das exigências pertinentes aos demais candidatos, su-

VI – DA(S) PROVA(S)

1. O Concurso Público constará da(s) seguinte(s) prova(s): 

Códigos/Cargos – Área de Atuação Provas Questões

001 - Auxiliar Operacional – Serviços Gerais/Manutenção 
Predial 

Prova Objetiva 
Conhecimentos Gerais 
- Língua Portuguesa 
- Matemática  

Conhecimentos Específicos 

15 
15 

10 

002 - Assistente Administrativo – Secretaria 

Prova Objetiva 
Conhecimentos Gerais 
- Língua Portuguesa 
- Matemática  
- Atualidades 
- Noções de Informática 

Conhecimentos Específicos 

15 
10 
5
5

15 

003 - Assistente Técnico – Planejamento, Projetos 
Urbanos, Paisagem e Meio Ambiente  

Prova Objetiva 
Conhecimentos Gerais 
- Língua Portuguesa 
- Matemática  
- Atualidades 
- Noções de Informática 

Conhecimentos Específicos 

10 
10 
5
5

20 

004 - Assistente Técnico – Tecnologia da Informação –
Infraestrutura  

Prova Objetiva 
Conhecimentos Gerais 
- Língua Portuguesa 
- Matemática  
- Atualidades 
- Raciocínio Lógico 

Conhecimentos Específicos 

10 
10 
5
5

20 

005 - Analista Administrativo –  Jurídica 

Prova Objetiva 
Conhecimentos Gerais 
- Língua Portuguesa 

Conhecimentos Específicos 

Prova Prático-Profissional 
- Peça Processual 

10 

70 

1

006 - Analista Administrativo – Contabilidade  
007 - Analista Administrativo – Financeira e Orçamentária 
008 - Analista Administrativo – Financeira e Orçamentária 

Prova Objetiva 
Conhecimentos Gerais 
- Língua Portuguesa 
- Matemática  
- Atualidades 
- Noções de Informática 

Conhecimentos Específicos 

Prova de Redação 

10 
10 
5
5

30 

--- 

009 - Analista Administrativo – Tecnologia da Informação 
– Desenvolvimento  

Prova Objetiva 
Conhecimentos Gerais 
- Língua Portuguesa 
- Matemática  
- Atualidades 
- Raciocínio Lógico 

Conhecimentos Específicos 

Prova de Redação 

10 
10 
5
5

30 

--- 

010 - Analista de Desenvolvimento – Planejamento, 
Projetos Urbanos, Paisagem e Meio Ambiente 

Prova Objetiva 
Conhecimentos Gerais 
- Língua Portuguesa 
- Matemática  
- Atualidades 
- Noções de Informática 

Conhecimentos Específicos 

Prova de Redação 

10 
10 
5
5

30 

--- 

011 - Analista de Desenvolvimento – Planejamento, 
Projetos Urbanos, Paisagem e Meio Ambiente  

Prova Objetiva 
Conhecimentos Gerais 
- Língua Portuguesa 
- Matemática  
- Atualidades 
- Noções de Informática 

Conhecimentos Específicos 

Prova de Redação 

10 
10 
5
5

30 

--- 

012 - Analista de Desenvolvimento – Planejamento, 
Projetos Urbanos, Paisagem e Meio Ambiente  

Prova Objetiva 
Conhecimentos Gerais 
- Língua Portuguesa 
- Matemática  
- Atualidades 
- Noções de Informática 

Conhecimentos Específicos 

Prova de Redação 

10 
10 
5
5

30 

--- 

2. O tempo total de realização da(s) prova(s) será de: 

Códigos/Cargos – Área de Atuação 
Provas Duração 

Total das 
Provas 

001 - Auxiliar Operacional – Serviços Gerais – Manutenção Predial Prova
Objetiva 3 horas 

002 - Assistente Administrativo –  Secretaria Prova
Objetiva 3 horas 

003 - Assistente Técnico – Planejamento, Projetos Urbanos e Paisagem 
Meio Ambiente 

Prova
Objetiva 3 horas 

004 -  Assistente Técnico – Tecnologia da Informação – Infraestrutura Prova
Objetiva 3 horas 

005 - Analista Administrativo – Jurídica  

Prova
Objetiva 4 horas 

Prova
Prático-

Profissional 
2 horas 

006 - Analista Administrativo – Contabilidade  

007 - Analista Administrativo – Financeira e Orçamentária 
008 - Analista Administrativo – Financeira e Orçamentária  

009 - Analista Administrativo – Tecnologia da Informação – Desenvolvimento 

010 - Analista de Desenvolvimento – Planejamento, Projetos Urbanos, 
Paisagem e Meio Ambiente 

011 - Analista de Desenvolvimento – Planejamento, Projetos Urbanos, 
Paisagem e Meio Ambiente  

012 - Analista de Desenvolvimento – Planejamento, Projetos Urbanos, 
Paisagem e Meio Ambiente   

Prova
Objetiva e 
de Redação 

4horas e 
30minutos 

3. Para a prestação da(s) prova(s), deverão ser observados, 
também, o Capítulo VII – DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETI-
VA, DE REDAÇÃO E PRÁTICO-PROFISSIONAL e o Capítulo VIII 
– DO JULGAMENTO DA(S) PROVA(S) E HABILITAÇÃO.

VII. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVA, DE REDAÇÃO 
E PRÁTICO-PROFISSIONAL

1. As provas serão realizadas na cidade de São Paulo.
1.1. Caso haja impossibilidade de aplicação das provas na 

cidade de São Paulo, por qualquer que seja o motivo, a Funda-
ção VUNESP poderá aplicá-las em municípios vizinhos.

2. A confirmação da data e informações sobre o local, 
horário e sala/turma para a realização das provas, deverão ser 
acompanhadas pelo candidato por meio de Edital de Convoca-
ção a ser publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo – 
DOC e divulgada, como subsídio, no site da Fundação VUNESP 
- www.vunesp.com.br, na página do Concurso, não podendo ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento.

2.1. Nos 5 (cinco) dias que antecederem à data prevista 
para a(s) prova(s), o candidato poderá ainda contatar o Disque 
VUNESP, pelo telefone (11) 3874-6300, das 8 às 20 horas, de 
segunda-feira a sábado, exceto em feriado nacional ou munici-
pal na cidade de São Paulo.

2.2. Eventualmente, se, por qualquer que seja o motivo, 
o nome do candidato não constar do Edital de Convocação, 
esse deverá entrar em contato com a Fundação VUNESP, para 
verificar o ocorrido.

2.3. Ocorrendo o caso constante no subitem 2.2., poderá o 
candidato participar do Concurso Público e realizar a(s) prova(s) 
se apresentar o respectivo comprovante de pagamento do valor 
da taxa de inscrição, efetuado nos moldes previstos neste Edi-
tal, devendo, para tanto, preencher, datar e assinar, no dia da(s) 
prova(s), formulário específico.

2.3.1. A inclusão de que trata este subitem será realizada 
de forma condicional, sujeita à posterior verificação da regulari-
dade da referida inscrição.

2.3.1.1. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a 
inclusão do candidato será automaticamente cancelada, sem 
direito à reclamação, independentemente de qualquer formali-
dade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.

3. O candidato deverá comparecer ao local designado para 
a(s) prova(s), constante da Convocação, com antecedência míni-
ma de 60 (sessenta) minutos, munido de:

a) caneta esferográfica de tinta azul, preferencialmente, ou 
preta, lápis preto e borracha macia; e

b) original de um dos seguintes documentos de identifica-
ção: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho 
de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), 
Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação – CNH, 
expedida nos termos da Lei Federal nº 9.503/97, Passaporte 
ou Carteiras de Identidade expedidas pelas Forças Armadas, 
Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares.

3.1. Somente será admitido na sala ou local de prova(s) o 
candidato que apresentar um dos documentos discriminados 
na alínea “b” deste item e desde que permita, com clareza, a 
sua identificação.

3.2. O candidato que não apresentar o documento, con-
forme a alínea “b” deste item, não fará a(s) prova(s), sendo 
considerado ausente e eliminado do Concurso Público.

3.3. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos 
citados, ainda que autenticada, boletim de ocorrência ou quais-
quer outros documentos não constantes deste Edital, inclusive 
carteira funcional de ordem pública ou privada.

4. Não será admitido na sala ou no local de prova(s), o can-
didato que se apresentar após o fechamento dos portões.4.1. O 
horário de início da(s) prova(s) será definido em cada sala de 
aplicação, após os devidos esclarecimentos sobre sua aplicação.

5. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo 
alegado, para justificar o atraso ou a ausência do candidato, 
nem aplicação da(s) prova(s) fora do local, sala/turma, data e 
horário preestabelecidos.

6. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de 
prova(s) sem o acompanhamento de um fiscal.

7. Em caso de necessidade de amamentação durante a(s) 
prova(s), a candidata deverá levar 1 (um) acompanhante maior 
de idade, devidamente comprovada, que ficará em local reser-
vado para tal finalidade e será responsável pela criança.

7.1. Neste caso a candidata deverá deixar o seu material de 
prova(s) sobre a carteira, voltado para baixo.

7.2. A Fundação VUNESP não se responsabiliza pela criança 
no caso de a candidata não levar o acompanhante, podendo, 
inclusive, ocasionar a sua eliminação do concurso.

7.3. No momento da amamentação, a candidata deverá ser 
acompanhada por uma fiscal, sem a presença do responsável 
pela criança.

7.. Não haverá compensação do tempo de amamentação à 
duração da(s) prova(s) da candidata.

8. Excetuada a situação prevista no item 7. deste Capítulo, 
não será permitida a permanência de qualquer acompanhante, 

inclusive criança, nas dependências do local de realização da(s) 
prova(s), podendo ocasionara não participação do candidato no 
Concurso Público.

9. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar 
algum dado cadastral, no dia da(s) prova(s), deverá solicitar 
formulário específico para tal finalidade, que deverá ser datado 
e assinado pelo candidato e entregue ao fiscal da sala.

9.1. O candidato que não atender aos termos deste item 
deverá arcar, exclusivamente, com as consequências advindas 
de sua omissão.

10. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou 
sugestão, deverá procurar a sala de coordenação no local em 
que estiver prestando a(s) prova(s).

11. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a apli-
cação da(s) prova(s) em virtude de afastamento, por qualquer 
motivo, de candidato da sala ou local de prova(s).

12. São de responsabilidade do candidato, inclusive no 
que diz respeito aos seus dados pessoais, a verificação e a 
conferência do material entregue pela Fundação VUNESP, para 
a realização da(s) prova(s).

13. Durante a(s) prova(s), não serão permitidas quaisquer 
espécies de consulta a códigos, livros, manuais, impressos, ano-
tações e/ou outro tipo de pesquisa, utilização de outro material 
não fornecido pela Fundação VUNESP, de relógio com calcu-
ladora, telefone celular ou qualquer equipamento eletrônico, 
protetor auricular, boné, gorro, chapéu e óculos de sol.

13.1. O telefone celular e similares e/ou qualquer outro 
equipamento eletrônico de comunicação,deverá permanecer 
desligado durante todo o tempo em que o candidato permane-
cer no local de realização da(s) prova(s).

14. A Fundação VUNESP poderá fornecer, antes do início 
da(s) prova(s), embalagem plástica, para o acondicionamento 
de objetos pessoais do candidato, inclusive de relógio com 
calculadora e de telefone celular ou de qualquer outro equi-
pamento eletrônico e/ou material de comunicação, desligados.

14.1. A embalagem plástica deverá permanecer durante 
todo o concurso debaixo da carteira.

15. É reservado à Fundação VUNESP, caso julgue neces-
sário, o direito de utilizar detector de metais e/ou proceder à 
identificação especial (coleta de impressão digital), durante a 
aplicação da(s) prova(s).

15.1. Na impossibilidade de o candidato realizar o proce-
dimento de identificação especial (coleta de impressão digital), 
esse deverá registrar sua assinatura, em campo predetermina-
do, por 3 (três) vezes.

15.1.1. A autenticação digital ou assinatura do candidato 
visa, ainda, atender ao disposto no Capítulo XIII - DA CON-
TRATAÇÃO.

16. Será excluído do Concurso Público o candidato que:
a) não comparecer à(s) prova(s), ou quaisquer das etapas, 

conforme Convocação publicada no Diário Oficial da Cidade de 
São Paulo – DOC e divulgada, como subsídio, no site da Fun-
dação VUNESP - www.vunesp.com.br, na página do Concurso 
Público;

b) apresentar-se fora de local, sala/ turma, data e/ou do 
horário estabelecidos na Convocação;

c) não apresentar o documento de identificação conforme 
previsto neste Edital;

d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou do local de 
prova(s) sem o acompanhamento de um fiscal;

e) estiver, durante a aplicação da(s) prova(s), fazendo uso 
de calculadora, relógio com calculadorae/ou agenda eletrônica 
ou similar;

f) estiver, portando, após o início da(s) prova(s), qualquer 
equipamento eletrônico e/ou sonoro e/ou de comunicação liga-
dos ou desligados, e que não tenha atendido ao item 14. e seu 
subitem, deste Capítulo;

g) for surpreendido em comunicação com outro candidato 
ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem como fazendo 
uso de material não permitido para a realização da(s) prova(s);

h) lançar meios ilícitos para a realização da(s) prova(s);
i) não devolver ao fiscal qualquer material de aplicação 

da(s) prova(s), fornecido pela Fundação VUNESP;
j) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
k) durante o processo, não atender a quaisquer das disposi-

ções estabelecidas neste Edital;
l) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
m) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer 

membro da equipe encarregada da aplicação da(s) prova(s);
n) retirar-se do local de prova(s) antes de decorrido o tem-

po mínimo de permanência.
DA PROVA OBJETIVA
17. A prova objetiva, para todos os cargos, está prevista 

para sua realização em 02 de novembro de 2014, no período da 
manhã, e conforme o caso juntamente com a prova de redação.

17.1. Para a prestação da prova, o candidato deverá ob-
servar, total e atentamente, os itens 1 a 16 e seus subitens 
deste Capítulo, não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento.
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c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conheci-
mentos Específicos;

d) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua 
Portuguesa;

e) que obtiver maior pontuação nas questões de Mate-
mática;

f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções 

de Informática;
h) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.
- cargo: 004 - Assistente Técnico – Tecnologia da Informa-

ção – Infraestrutura
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei 

Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos demais, sendo que 
será dada preferência ao de idade mais elevada;

b) que tiver exercido a função de jurado, a partir da vigên-
cia da Lei Federal nº 11.689/2008 e até o último dia do período 
das inscrições para este Concurso Público, conforme item 17 do 
Capítulo II – DAS INSCRIÇÕES, do presente Edital.

c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conheci-
mentos Específicos;

d) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua 
Portuguesa;

e) que obtiver maior pontuação nas questões de Mate-
mática;

f) que obtiver maior pontuação nas questões de Raciocínio 
Lógico;

g) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
h) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.
- cargo: 005 - Analista Administrativo – Jurídica
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei 

Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos demais, sendo que 
será dada preferência ao de idade mais elevada;

b) que tiver exercido a função de jurado, a partir da vigên-
cia da Lei Federal nº 11.689/2008 e até o último dia do período 
das inscrições para este Concurso Público, conforme item 17 do 
Capítulo II – DAS INSCRIÇÕES, do presente Edital.

c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conheci-
mentos Específicos

d) que obtiver maior nota da prova Prático-Profissional;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua 

Portuguesa;
f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.
- cargo: 006 - Analista Administrativo – Contabilidade
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei 

Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos demais, sendo que 
será dada preferência ao de idade mais elevada;

b) que tiver exercido a função de jurado, a partir da vigên-
cia da Lei Federal nº 11.689/2008 e até o último dia do período 
das inscrições para este Concurso Público, conforme item 17 do 
Capítulo II – DAS INSCRIÇÕES, do presente Edital.

c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conheci-
mentos Específicos;

d) que obtiver maior nota na prova de redação;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua 

Portuguesa;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Mate-

mática;
g) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
h) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções 

de Informática;
i) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.
- cargo: 007- Analista Administrativo – Financeira e Orça-

mentária
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei 

Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos demais, sendo que 
será dada preferência ao de idade mais elevada;

b) que tiver exercido a função de jurado, a partir da vigên-
cia da Lei Federal nº 11.689/2008 e até o último dia do período 
das inscrições para este Concurso Público, conforme item 17 do 
Capítulo II – DAS INSCRIÇÕES, do presente Edital.

c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conheci-
mentos Específicos;

d) que obtiver maior nota na prova de redação;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua 

Portuguesa;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Mate-

mática;
g) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
h) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções 

de Informática;
i) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.
- cargo: 008 - Analista Administrativo – Financeira e Or-

çamentária
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei 

Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos demais, sendo que 
será dada preferência ao de idade mais elevada;

b) que tiver exercido a função de jurado, a partir da vigên-
cia da Lei Federal nº 11.689/2008 e até o último dia do período 
das inscrições para este Concurso Público, conforme item 17 do 
Capítulo II – DAS INSCRIÇÕES, do presente Edital.

c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conheci-
mentos Específicos;

d) que obtiver maior nota na prova de redação;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua 

Portuguesa;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Mate-

mática;
g) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
h) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções 

de Informática;
i) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.
- cargo: 009 - Analista Administrativo - Tecnologia da Infor-

mação – Desenvolvimento
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei 

Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos demais, sendo que 
será dada preferência ao de idade mais elevada;

b) que tiver exercido a função de jurado, a partir da vigên-
cia da Lei Federal nº 11.689/2008 e até o último dia do período 
das inscrições para este Concurso Público, conforme item 17 do 
Capítulo II – DAS INSCRIÇÕES, do presente Edital.

c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conheci-
mentos Específicos;

d) que obtiver maior nota na prova de redação;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua 

Portuguesa;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Mate-

mática;
g) que obtiver maior pontuação nas questões de Raciocínio 

Lógico;
h) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
i) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.
- cargo: 010 - Analista de Desenvolvimento - Planejamento, 

Projetos Urbanos, Paisagem e Meio Ambiente
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei 

Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos demais, sendo que 
será dada preferência ao de idade mais elevada;

b) que tiver exercido a função de jurado, a partir da vigên-
cia da Lei Federal nº 11.689/2008 e até o último dia do período 
das inscrições para este Concurso Público, conforme item 17 do 
Capítulo II – DAS INSCRIÇÕES, do presente Edital.

c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conheci-
mentos Específicos

d) que obtiver maior nota na prova de redação;
e que obtiver maior pontuação nas questões de Língua 

Portuguesa;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
g) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;

k) for composta integralmente por cópia de trechos da 
coletânea ou de quaisquer outras partes da proposta.

2.6. Será considerado como não-escrito o texto ou trecho 
de texto que:

a) estiver rasurado;
b) for ilegível ou incompreensível;
c) for escrito em língua diferente da portuguesa;
d) for escrito fora do espaço destinado ao texto definitivo.
2.7. Na aferição do critério de correção gramatical, por 

ocasião da avaliação do desempenho na prova de redação, po-
derão os candidatos valer-se das normas ortográficas vigentes 
antes ou depois daquelas implementadas pelo Decreto Federal 
nº 6.583, de 29 de setembro de 2008 e sua alteração, em de-
corrência do período de transição previsto no art. 2º, parágrafo 
único, da citada norma, que estabeleceu o novo acordo ortográ-
fico da Língua Portuguesa.

2.8. O candidato não habilitado na prova de redação ou 
aquele habilitado na prova objetiva, mas que não tiver a sua 
prova corrigida, será eliminado do Concurso Público.

2.9 As correções das provas de redação de candidatos 
com deficiência, negros ou afrodescendentes, nos percentuais 
contidos na tabela do subitem 2.3. deste Capítulo, destinam-se 
a garantir as cotas legais na eventual abertura de novas vagas 
durante a vigência do concurso, nos termos da cláusula 1. do 
presente edital.

3. DA PROVA PRÁTICO-PROFISSIONAL
3.1 Será corrigida a prova prático-profissional dos candidatos 

mais bem habilitados na prova objetiva, conforme quadro adiante:
Quantidade de provas que serão corrigidas

Código/Cargo – Área de Atuação Ampla Concorrência Pessoas com 
Deficiência 5%

Negros ou 
Afrodescendentes 

20%
005 - Analista Administrativo 
– Jurídica

40 2 8

3.1.1 Todos os candidatos empatados na última colocação 
terão sua prova prático-profissional corrigida.

3.1.2 A correção da prova prático-profissional de can-
didatos com deficiência, negros ou afrodescendentes, nos 
percentuais contidos na tabela do subitem 3.1. deste Capítulo, 
destina-se a garantir as cotas legais na eventual abertura de 
novas vagas durante a vigência do concurso, nos termos da 
cláusula 1. do presente edital.

3.2. A prova prático-profissional será avaliada na escala de 
0 (zero) a 30 (trinta) pontos.

3.2.1. Será considerado habilitado o candidato que obtiver 
nota igual ou superior a 15 (quinze) pontos.

3.3. Na correção da prova prático-profissional, serão ana-
lisados o nível de conhecimento da matéria, a técnica de reda-
ção, exposição e a correção no uso do vernáculo, observadas 
a adequação do conteúdo à questão proposta, a pertinência e 
relevância dos aspectos abordados.

3.3.1. Serão analisados, ainda, a organização do texto, o 
domínio do léxico e a correção gramatical.

3.4. Será atribuída nota 0 (zero) à prova que:
a) fugir ao tema proposto;
b) apresentar peça jurídica inadequada ao tema proposto;
c) apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, marca ou 

informação não pertinente ao solicitado na proposta da peça 
processual que possa permitir a identificação do candidato;

d) apresentar sinais de uso de corretor de texto ou de 
caneta marca-texto;

e) estiver faltando folhas;
f) estiver em branco;
g) apresentar textos sob forma não articulada verbalmente 

(apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em ver-
sos) ou não for redigida em português;

h) for escrita a lápis ou com caneta de tinta de cor diferen-
te de azul ou preta, em parte ou em sua totalidade;

i) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível;
j) apresentar o texto definitivo fora do espaço reservado 

para tal.
3.5. Será considerado como não-escrito o texto ou trecho 

de texto que:
a) estiver rasurado;
b) for ilegível ou incompreensível;
c) for escrito em língua diferente da portuguesa;
d) for escrito fora do espaço destinado ao texto definitivo.
3.6. O candidato não habilitado na prova prático-profissio-

nal ou aquele habilitado na prova objetiva, mas que não tiver a 
sua prova corrigida, será eliminado do Concurso Público.

IX. DA PONTUAÇÃO FINAL
1. A pontuação final dos candidatos habilitados corres-

ponderá:
a) à nota obtida na prova objetiva para os cargos somente 

com prova objetiva.
b) à nota obtida na prova objetiva, acrescida da nota da 

prova de redação para os cargos com provas objetiva e de 
redação.

c) à nota obtida na prova objetiva acrescida da nota da 
prova prático-profissional, para o cargo com provas objetiva e 
prático-profissional.

X - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO 
FINAL

1. Os candidatos aprovados serão classificados, por cargo, 
por ordem decrescente da pontuação final.

2. Na hipótese de igualdade na pontuação, serão aplicados, 
sucessivamente, os critérios de desempate adiante definidos:

- cargo: 001 - Auxiliar Operacional – Serviços Gerais – Ma-
nutenção Predial

a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei 
Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos demais, sendo que 
será dada preferência ao de idade mais elevada;

b) que tiver exercido a função de jurado, a partir da vigên-
cia da Lei Federal nº 11.689/2008 e até o último dia do período 
das inscrições para este Concurso Público, conforme item 17 do 
Capítulo II – DAS INSCRIÇÕES, do presente Edital.

c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conheci-
mentos Específicos;

d) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua 
Portuguesa;

e) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.
- cargo: 002 - Assistente Administrativo – Secretaria
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei 

Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos demais, sendo que 
será dada preferência ao de idade mais elevada;

b) que tiver exercido a função de jurado, a partir da vigên-
cia da Lei Federal nº 11.689/2008 e até o último dia do período 
das inscrições para este Concurso Público, conforme item 17 do 
Capítulo II – DAS INSCRIÇÕES, do presente Edital.

c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conheci-
mentos Específicos;

d) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua 
Portuguesa;

e) que obtiver maior pontuação nas questões de Mate-
mática;

f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções 

de Informática;
h) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.
- cargo: 003 - Assistente Técnico – Planejamento, Projetos 

Urbanos, Paisagem e Meio Ambiente
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei 

Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos demais, sendo que 
será dada preferência ao de idade mais elevada;

b) que tiver exercido a função de jurado, a partir da vigên-
cia da Lei Federal nº 11.689/2008 e até o último dia do período 
das inscrições para este Concurso Público, conforme item 17 do 
Capítulo II – DAS INSCRIÇÕES, do presente Edital.

tificar a prova sob pena de atribuição de nota zero à prova 
prático-profissional e a consequente eliminação do candidato 
do Concurso Público.

23.3. A prova prático-profissional deverá ser manuscrita, 
em letra legível, com caneta esferográfica de tinta de cor azul 
ou preta. O uso de caneta de tinta de outra cor ou de lápis no 
espaço destinado ao texto definitivo acarretará a atribuição de 
nota zero à prova.

23.4. Não será permitida a interferência e/ou participação 
de outras pessoas, salvo em caso de candidato que tenha soli-
citado fiscal transcritor. Nesse caso, o candidato deverá ditar o 
texto, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais 
gráficos de acentuação e pontuação, para o fiscal designado 
pela Fundação VUNESP.

23.5. Não será admitido o uso de qualquer outra folha de 
papel - para rascunho ou como parte ou resposta definitiva - di-
versa das existentes no caderno. Para tanto, o candidato deverá 
atentar para os espaços específicos destinados para rascunho 
e para resposta definitiva, a fim de que não seja prejudicado.

23.6. Os campos reservados para as respostas definitivas 
serão os únicos válidos para a avaliação da prova.

23.6.1. Os campos reservados para rascunho são de preen-
chimento facultativo e não serão considerados para avaliação.

23.7. Em hipótese alguma, haverá substituição do caderno 
de prova por erro do candidato.

23.8. O candidato deverá observar, atentamente, os termos 
das instruções contidas na capa do caderno, não podendo ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento.

23.9. Após o término do prazo previsto para a duração da 
prova, não será concedido tempo adicional para o candidato 
continuar respondendo a peça ou procedendo à transcrição 
para a parte definitiva do caderno de prova.

23.10. Ao final da prova, o candidato deverá entregar o 
caderno completo ao fiscal da sala.

24. Um exemplar do caderno da prova prático-profissional, 
em branco, será disponibilizado, única e exclusivamente, no site 
da Fundação VUNESP - www.vunesp.com.br - na página do 
Concurso Público, a partir das 10 horas do 1º (primeiro) dia útil 
subsequente ao da aplicação.

VIII. DO JULGAMENTO DA(S) PROVA(S) E HABILITAÇÃO
1. DA PROVA OBJETIVA
1.1. A nota da prova objetiva será obtida na seguinte 

conformidade:
1.1.1. Para os cargos 001 - Auxiliar Operacional – Serviços 

Gerais/Manutenção Predial, 002 - Assistente Administrativo – 
Secretaria, 003 - Assistente Técnico – Planejamento, Projetos 
Urbanos, Paisagem e Meio Ambientee 004 - Assistente Técnico 
– Tecnologia da Informação –Infraestrutura, a nota da prova 
objetiva será obtida pela fórmula:

NP = Na x100
 Tq

Onde:
NP = Nota da prova
Na = Número de acertos
Tq = Total de questões da prova objetiva
1.1.2. Para o cargo 005 - Analista Administrativo – Jurídica, 

a nota da prova objetiva será obtida pela fórmula:
NP = NaCGx50 + NaCEx100
10 70
Onde:
NP = Nota da prova
NaCG = Número de acertos nas questões de Conhecimen-

tos Gerais
NaCE = Número de acertos nas questões de Conhecimen-

tos Específicos
1.1.3. Para os cargos 006 - Analista Administrativo – Conta-

bilidade, 007 - Analista Administrativo – Financeira e Orçamen-
tária, 008 - Analista Administrativo – Financeira e Orçamentária, 
009 - Analista Administrativo – Tecnologia da Informação 
– Desenvolvimento, 010 - Analista de Desenvolvimento – Pla-
nejamento, Projetos Urbanos, Paisagem e Meio Ambiente, 011 - 
Analista de Desenvolvimento – Planejamento, Projetos Urbanos, 
Paisagem e Meio Ambientee 012 - Analista de Desenvolvimento 
– Planejamento, Projetos Urbanos, Paisagem e Meio Ambiente, 
a nota da prova objetiva será obtida pela fórmula:

NP = (NaCGx1) + (NaCEx2)
Onde:
NP = Nota da prova
NaCG = Número de acertos nas questões de Conhecimen-

tos Gerais
NaCE = Número de acertos nas questões de Conhecimen-

tos Específicos
1.2. Será considerado habilitado o candidato que obtiver 

50% do número de acertos na prova objetiva e que não zerar 
nas questões de Conhecimentos Específicos.

1.3. O candidato não habilitado será excluído do Concurso 
Público

2. DA PROVA DE REDAÇÃO
2.1. A prova de redação será avaliada na escala de 0 (zero) 

a 20 (vinte) pontos.
2.2. Será considerado habilitado o candidato que obtiver 

nota igual ou superior a 10 (dez) pontos.
2.3. Serão corrigidas as redações dos candidatos mais bem 

habilitados na prova objetiva, conforme quadro adiante:
 Quantidade de redações que serão corrigidas
Códigos/Cargos – Área de Atuação Ampla 

Concor-
rência

Pessoas 
com 

Deficiência 
5%

Negros ou 
Afrodes-

cendentes 
20%

006 - Analista Administrativo– Contabilidade 20 1 4
007 - Analista Administrativo – Financeira e Orçamentária 20 1 4
008 - Analista Administrativo – Financeira e Orçamentária 40 2 8
009 - Analista Administrativo – Tecnologia da Informação 
– Desenvolvimento

20 1 4

010 - Analista de Desenvolvimento – Planejamento, Projetos 
Urbanos, Paisagem e Meio Ambiente

20 1 4

011 - Analista de Desenvolvimento – Planejamento, Projetos 
Urbanos, Paisagem e Meio Ambiente

240 12 48

012 - Analista de Desenvolvimento - Planejamento, Projetos 
Urbanos, Paisagem e Meio Ambiente

20 1 4

2.3.1. Todos os candidatos empatados na última colocação, 
por cargo, terão suas redações corrigidas.

2.4. Serão avaliados na correção, a capacidade de fun-
damentação, a clareza da exposição e o domínio da norma 
culta na modalidade escrita da língua portuguesa, bem como 
a capacidade de escrita, leitura, compreensão, interpretação 
e comunicação de ideias, de maneira clara, coerente, coesa e 
argumentativa.

2.4.1. O título da redação não será considerado na avalia-
ção do desenvolvimento temático.

2.5. Será atribuída nota zero à prova de redação que:
a) fugir ao tema e/ou gênero propostos;
b) apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, marca ou in-

formação não pertinente ao solicitado na proposta da redação 
que possa permitir a identificação do candidato;

c) apresentar sinais de uso de corretor de texto ou de 
caneta marca-texto;

d) estiver faltando folhas;
e) estiver em branco;
f) apresentar textos sob forma não articulada verbalmente 

(apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em ver-
sos) ou não for redigida em português;

g) for escrita a lápis ou com caneta de tinta de cor diferente 
de azul ou preta, em parte ou em sua totalidade;

h) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível;
i) apresentar o texto definitivo fora do espaço reservado 

para tal;
j) apresentar menos de 7 (sete) linhas;

17.2. O candidato que se inscrever para mais de um cargo/
código deverá observar o disposto no item 4. do Capítulo II – 
DAS INSCRIÇÕES.

17.3. Os portões serão fechados impreterivelmente no 
horário estabelecido para realização da prova.

18. No ato da realização da prova, o candidato receberá a 
folha de respostas, o caderno de questões e a folha de redação, 
conforme o cargo.

18.1. Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de 
respostas por erro do candidato.

18.2. O candidato deverá observar total e atentamente os 
termos das instruções contidas na capa do caderno de ques-
tões/folha de redação e na folha de respostas, não podendo ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento.

18.3. A folha de respostas, cujo preenchimento é de res-
ponsabilidade do candidato, é o único documento válido para a 
correção eletrônica e deverá ser entregue, no final da prova, ao 
fiscal de sala, juntamente com o caderno de questões da prova 
objetiva e, conforme o cargo, com a folha de redação.

18.4. O candidato deverá transcrever as respostas para a 
folha de respostas, com caneta esferográfica de tinta azul ou 
preta, bem como assinar no campo apropriado.

18.5. O candidato que tenha solicitado à Fundação VUNESP 
fiscal transcritor deverá indicar os alvéolos a serem preenchidos 
pelo fiscal designado para tal finalidade.

18.6. Não será computada questão com emenda ou rasura, 
ainda que legível, nem questão não respondida ou que contenha 
mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.

18.7. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar 
prejuízo ao desempenho do candidato.

18.8. Após o término do prazo previsto para a duração 
da(s) prova(s), não será concedido tempo adicional para o 
candidato continuar respondendo questão ou procedendo à 
transcrição para a folha de respostas.

18.9. O candidato somente poderá retirar-se do local de 
aplicação da(s) prova(s) depois de transcorrido o tempo de 75% 
(setenta e cinco por cento) da duração da(s) prova(s), levando 
consigo somente o material fornecido para conferência do ga-
barito da prova realizada.

18.10. O caderno de questões da prova objetiva, a folha de 
respostas e, conforme o cargo, a folha de redação, deverão ser 
entregues ao fiscal de sala, ao final da(s) prova(s).

18.11. Após o término do prazo previsto para a duração 
da(s) prova(s), não será concedido tempo adicional para o 
candidato continuar respondendo as questões ou procedendo à 
transcrição para a parte definitiva do caderno de prova e/ou da 
folha de redação, conforme o caso.

18.12. Um exemplar do caderno de questões da prova ob-
jetiva, em branco, será disponibilizado, única e exclusivamente, 
no site da Fundação VUNESP- www.vunesp.com.br - na página 
do Concurso Público, a partir das 10 horas do 1º (primeiro) dia 
útil subsequente ao da aplicação.

18.13. O gabarito oficial da prova objetiva está previsto 
para apublicação no Diário Oficial da Cidade -– DOC e divul-
gação, como subsídio, no site da Fundação VUNESP - www.
vunesp.com.br - na página do Concurso Público, a partir das 10 
horas do 2º (segundo) dia útil subsequente ao da aplicação, não 
podendo ser alegado qualquer desconhecimento.

DA PROVA DE REDAÇÃO
19. O candidato deverá observar, total e atentamente, 

os itens 1. a 16. e seus subitens deste Capítulo, naquilo que 
couber, não podendo ser alegada qualquer espécie de desco-
nhecimento.

20. A prova de redação está prevista para sua realização 
em 02 de novembro de 2014, no período da manhã, juntamente 
com a prova objetiva.

21. No ato da realização das provas, o candidato receberá 
a folha da prova de redação, o caderno de questões da prova 
objetiva e a folha de respostas.

21.1. Na prova de redação, o candidato deverá assinar 
única e exclusivamente no local destinado especificamente para 
essa finalidade. Qualquer sinal, marca, desenho, rubrica, assina-
tura ou nome, feito pelo candidato, em qualquer local da folha 
de redação que não o estipulado pela Fundação VUNESP para 
a assinatura do candidato, que possa permitir sua identificação, 
acarretará a atribuição de nota zero à prova de redação e a 
consequente eliminação do candidato do concurso.

21.2. É vedado o uso de corretor de texto, de caneta marca-
texto ou de qualquer outro material que possa identificar a 
prova sob pena de atribuição de nota zero à prova de redação e 
a consequente eliminação do candidato do concurso.

21.3. Em hipótese alguma, haverá substituição da prova de 
redação, por erro do candidato.

21.4. A prova de redação deverá ser manuscrita, pelo 
próprio candidato, com caneta esferográfica de tinta azul ou 
preta e com letra legível, a fim de que eventualmente o can-
didato não seja prejudicado na avaliação por parte da Banca 
Examinadora.

21.5. Não será permitida a interferência e/ou participação 
de outras pessoas, salvo em caso de candidato que necessitar 
de condição especial e se a deficiência impossibilitar a trans-
crição do texto pelo próprio candidato, bem como de candidato 
que tenha solicitado condição especial, nos termos do disposto 
neste Edital.

21.5.1. Nesse caso, o candidato deverá ditar o texto, espe-
cificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de 
acentuação e pontuação, para o fiscal designado pela Fundação 
VUNESP.

21.6. A folha de texto definitivo será o único documento 
válido para a avaliação da prova.

21.6.1. Não será admitido o uso de qualquer outra folha 
de papel - para rascunho ou como parte ou resposta definitiva 
- diversa das existentes na folha. Para tanto, o candidato deverá 
atentar para os espaços específicos destinados para rascunho 
constante no caderno da prova objetiva e para resposta defi-
nitiva na folha de redação, a fim de que não seja prejudicado.

21.6.2. A folha para rascunho será de preenchimento facul-
tativo e não valerá para a avaliação.

21.7. Para realização da prova de redação, o candidato 
deverá observar, também, o item 2. do Capítulo VIII – DO JUL-
GAMENTO DA(S) PROVA(S) E HABILITAÇÃO, não podendo ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento.

21.8. Ao final da(s) prova(s), o candidato deverá entregar a 
folha de redação, o caderno de questões e a folha de respostas 
da prova objetiva ao fiscal da sala.

21.9. Será atribuída nota zero à prova cuja folha de reda-
ção não estiver completa.

DA PROVA PRÁTICO-PROFISSIONAL
22. A prova prático-profissional será aplicada no mesmo 

dia e local da prova objetiva, no período da tarde, devendo o 
candidato observar, total e atentamente o disposto nos itens 1. 
a 16., e seus subitens, deste Capítulo, sendo de responsabilida-
de do candidato o acompanhamento, não podendo ser alegada 
qualquer espécie de desconhecimento.

23. Para a realização da prova prático-profissional, o candi-
dato não poderá fazer uso de consulta à legislação de nenhuma 
espécie.

23.1. Na prova prático-profissional, o candidato deverá 
assinar única e exclusivamente no local destinado especifica-
mente para essa finalidade, no canhoto destacável da capa do 
caderno. Qualquer sinal, marca, desenho, rubrica, assinatura ou 
nome, feito pelo candidato, em qualquer local do caderno que 
não o estipulado pela Fundação VUNESP para a assinatura do 
candidato, que possa permitir sua identificação, acarretará a 
atribuição de nota zero à prova prático-profissional e a conse-
quente eliminação do candidato do Concurso Público.

23.2. É vedado o uso de corretor de texto, de caneta 
marca-texto ou de qualquer outro material que possa iden-
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* Elaborar propostas alternativas para ocupação de espaço
* Corrigir desenhos de projetos
* Elaborar estudo de interferências entre projetos
* Providenciar adequação de projetos frente a interferên-

cias locais
* Realizar levantamento de dados que possam auxiliar no 

desenvolvimento dos projetos
* Controlar e organizar os desenhos, numerando-os e 

relacionando-os
* Avaliar desenhos técnicos
* Elaborar material gráfico para apresentação de planos, 

projetos e intervenções
* Efetuar edição de imagens digitais e elaborar maquetes 

eletrônicas
Atribuições Gerais do cargo
* Elaborar relatórios e estudos necessários ao desenvol-

vimento das atividades de sua área de atuação, emitindo, re-
gistrando, controlando e mantendo a documentação envolvida

* Manter-se atualizado quanto à legislação, técnicas e 
procedimentos de sua área de atuação

* Contatar órgãos e entidades externas e unidades inter-
nas visando o desenvolvimento das atividades de sua área de 
atuação

* Zelar pelos equipamentos utilizados e cumprimento de 
normas de higiene e segurança no trabalho

* Organizar e controlar arquivos de documentos relaciona-
dos a suas atividades

* Executar tarefas correlatas às descritas em sua atividade, 
a critério do superior imediato

Nível de Complexidade
- Atividades básicas na área de atuação, sob supervisão
- Atividades de condução e orientação de equipe composta 

por profissionais operacionais
- cargo: 004 - Assistente Técnico - Tecnologia da Informação 

– Infraestrutura
Atribuições Específicas do cargo
-Dar suporte a usuários
-Efetuar pré-análise de problemas em microcomputadores
-Realizar auditoria e atualizações em microcomputadores
-Efetuar estudos, análises e acompanhamento pós-implan-

tação de procedimentos e sistemas, diagnosticando situações 
problema

-Realizar manutenção, configuração e melhoria de perfor-
mance de hardware e software

Atribuições Gerais do cargo
-Elaborar relatórios e estudos necessários ao desenvolvi-

mento das atividades de sua área de atuação, emitindo, regis-
trando, controlando e mantendo a documentação envolvida

-Manter-se atualizado quanto à legislação, técnicas e pro-
cedimentos de sua área de atuação

-Contatar órgãos e entidades externas e unidades internas 
visando o desenvolvimento das atividades de sua área de 
atuação

-Zelar pelos equipamentos utilizados e cumprimento de 
normas de higiene e segurança no trabalho

-Organizar e controlar arquivos de documentos relaciona-
dos a suas atividades

-Executar tarefas correlatas às descritas em sua atividade, a 
critério do superior imediato

Nível de Complexidade
- Atividades básicas na área de atuação, sob supervisão
- Atividades de condução e orientação de equipe composta 

por profissionais operacionais"
- cargo: 005 - Analista Administrativo – Jurídica
Atribuições Específicas do cargo
-Emitir pareceres sobre questões administrativas e jurídicas, 

em expedientes e processos diversos com interpretação de 
textos legais

-Elaborar, preparar e ingressar com ações judiciais
-Acompanhar e elaborar defesas e peças processuais nas 

ações judiciais que envolvam a empresa, levantando infor-
mações, doutrina e jurisprudência, adotando as providências 
necessárias a seu bom e regular andamento

-Participar da elaboração e aprovar minutas de instrumen-
tos contratuais e de editais de licitação

-Representar a empresa nos assuntos judiciais a ela per-
tinentes

-Elaborar minutas de petições, recursos, procurações
-Acompanhar execuções movidas contra a empresa junto 

às Varas das Execuções Fiscais, promovendo diligências e to-
mando as providências necessárias

-Emitir parecer em questões relativas a cobranças adminis-
trativas ou judiciais

-Acompanhar a elaboração e a formalização de instrumen-
tos públicos e privados relativos à cessão e à compra ou venda 
de bens imóveis da empresa

-Promover a cobrança de créditos da empresa
-Acompanhar empregados a Delegacias e/ou ao Ministério 

Público, os quais estejam envolvidos em ocorrências, inquéritos 
policiais e inquéritos civis pertinentes a assuntos da empresa

-Levantar documentos e fornecer elementos para instrução 
de pareceres, processos administrativos e judiciais em geral, 
abrangendo toda a área de atuação da empresa

-Acompanhar o levantamento e preparar informações para 
apresentação ao Tribunal de Contas do Município – TCM e Mi-
nistério Público – MP, bem como para atendimento à requisição 
de outros órgãos públicos.

-Elaborar defesas em face de questionamentos do Tribunal 
de Contas do Município – TCM, Ministério Público – MP e ou-
tros órgãos públicos

-Elaborar relatórios das ações judiciais em andamento, com 
foco na consolidação dos dados contábeis"

Atribuições Gerais do cargo
-Elaborar relatórios técnicos e gerenciais, estudos esta-

tísticos, previsão e realização econômico-financeira e outros 
necessários ao desenvolvimento das atividades de sua área 
de atuação, emitindo, registrando, controlando e mantendo a 
documentação envolvida

-Manter-se atualizado quanto à legislação, técnicas e pro-
cedimentos de sua área de atuação

-Preparar e ministrar cursos e palestras referentes aos 
assuntos de sua área de atuação

-Administrar contratos de prestadores de serviço e fornece-
dores relacionados às suas atividades

-Participar pela empresa em congressos, encontros, seminá-
rios e outros eventos

-Organizar e controlar arquivos de documentos relaciona-
dos a suas atividades

-Prestar atendimento aos empregados e terceiros
-Elaborar o planejamento de suas atividades
- Executar tarefas correlatas às descritas em sua atividade, 

a critério do superior imediato
Nível de Complexidade
- Atividades básicas na área de atuação, sob supervisão
- Atividades de auxilio a equipes de trabalho e outros pro-

fissionais em atividades de maior complexidade
- cargo: 006 - Analista Administrativo - Contabilidade
Atribuições Específicas do cargo
-Conciliar as contas contábeis, mantendo atualizada men-

salmente a composição dos saldos
-Classificar, conciliar e lançar a folha de pagamento, com-

pra e distribuição de benefícios, apontando e resolvendo com as 
áreas envolvidas possíveis diferenças levantadas

- Acompanhar, lançar e conciliar provisões relativas às 
obrigações judiciais, incluindo depósitos e penhoras judiciais.

-Controlar o patrimônio móvel e imóvel, lançando as aqui-
sições, baixas, efetuando cálculos de depreciação e controles 
monetários

7. O Concurso Público, atendendo aos interesses da Admi-
nistração, poderá ser homologado parcialmente

após a conclusão das etapas pertinentes.
8. As informações sobre o presente Concurso Público serão 

prestadas pela Fundação VUNESP, por meio do Disque VUNESP, 
e pela internet, no site www.vunesp.com.br, sendo que após 
a classificação, as informações serão de responsabilidade da 
SP-Urbanismo.

9. O candidato deverá manter atualizado seu endereço, 
desde a inscrição até a publicação da classificação, na Funda-
ção VUNESP e, após esse período, desde que classificado, na 
SP-Urbanismo, Rua São Bento, 405 – 15º andar, São Paulo – SP, 
não lhe cabendo qualquer reclamação caso não seja possível 
à SP-Urbanismo informá-lo da convocação, por falta da citada 
atualização.

10. A SP-Urbanismo e a Fundação VUNESP não se respon-
sabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:

a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas 

de fornecimento e/ou endereço errado do candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
11. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais retifica-

ções, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito ou circunstância 
que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado no 
Diário Oficial da Cidade de São Paulo – DOC.

12. A SP-Urbanismo e a Fundação VUNESP se eximem das 
despesas decorrentes de viagens e estadas dos candidatos para 
comparecimento a qualquer das fases deste Concurso Público, 
bem como da responsabilidade sobre material e/ou documento 
eventualmente esquecidos nos locais das provas.

13. O não atendimento pelo candidato a qualquer tempo, 
de quaisquer das condições estabelecidas neste Edital, implica-
rá em sua eliminação do Concurso.

14. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar 
os Editais, Comunicados e demais publicações referentes a este 
Concurso no Diário Oficial da Cidade de São Paulo – DOC e, 
como subsídio, no site da Fundação VUNESP.

15. Decorridos 90 (noventa) dias da data da homologação 
e não caracterizando qualquer óbice, é facultado o descarte da 
prova e demais registros escritos, mantendo-se, porém, pelo 
prazo de validade do concurso público, os registros eletrônicos.

16. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer 
tempo, a Fundação VUNESP e a SPUrbanismo, no que a cada 
um couber, poderão anular a inscrição, prova ou contratação do 
candidato, verificadas falsidades de declaração ou irregularida-
de no Certame.

17. O candidato será considerado desistente e excluído do 
Concurso Público quando não comparecer às convocações nas 
datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.

18. A legislação com entrada em vigor após a data de pu-
blicação deste Edital e alterações posteriores não serão objeto 
de avaliação das provas neste Concurso.

19. Toda a menção a horário neste Edital e em outros 
atos dele decorrentes terá como referência o horário oficial de 
Brasília – DF.

20. As ocorrências não previstas neste Edital, os casos 
omissos e os casos duvidosos serão resolvidos, em caráter irre-
corrível, pela SP-Urbanismo e pela Fundação VUNESP, no que a 
cada um couber, ouvida sempre a Comissão Coordenadora do 
Planejamento e Execução do presente Concurso.

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
- cargo: 001 - Auxiliar Operacional– Serviços Gerais – Ma-

nutenção Predial
Atribuições Específicas do cargo
Executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hi-

dráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, lim-
pando, reparando e instalando peças, componentes e equipa-
mentos.

Atribuições Gerais do cargo
- Zelar pela guarda, organização, conservação e limpeza 

das ferramentas, equipamentos e do local de trabalho;
- Observar o cumprimento de normas de higiene e segu-

rança no trabalho
- Atender ao público; fornecendo informações e orientações
- Preencher relatórios dos serviços executados
- Executar tarefas correlatas às descritas em sua atividade, 

a critério do superior imediato
Nível de Complexidade
- Atividades de natureza operacional de apoio, básicas 

em sua área de atuação, com predominância de aplicação 
de esforço físico e utilização de ferramentas rudimentares ou 
equipamentos simples

- Auxiliar outros profissionais no desenvolvimento de ativi-
dades especializadas ou técnicas

- cargo: 002 - Assistente Administrativo – Secretaria
Atribuições Específicas do cargo
- Receber, selecionar e despachar correspondências e 

processos
- Recepcionar e encaminhar pessoas
- Realizar contatos e agendar entrevistas
- Preparar e atualizar a agenda de compromissos diários
- Redigir cartas, memorandos, avisos, circulares e outros 

documentos
- Efetuar, atender e selecionar chamadas telefônicas
- Ordenar o fluxo de trabalho da secretaria
- Organizar o arquivo de documentos e correspondências e 

controlar seu manuseio
- Zelar pela manutenção da limpeza e arrumação da sala 

do gerente, bem como pelo serviço privativo de transporte
- Secretariar reuniões da área com órgãos internos e/ou 

externos, preparando salas, recursos materiais e documentos, 
elaborando e distribuindo atas e outros documentos

- Acompanhar o atendimento às solicitações das demais 
áreas da empresa

Atribuições Gerais do cargo
-Elaborar relatórios, levantamentos estatísticos e outros 

documentos necessários ao desenvolvimento das atividades 
de sua área de atuação, emitindo, registrando, controlando e 
mantendo a documentação envolvida

-Manter-se atualizado quanto à legislação, técnicas e pro-
cedimentos de sua área de atuação

-Contatar órgãos e entidades externas e unidades internas 
visando o desenvolvimento das atividades de sua área de atua-
ção ou subsidiar tomadas de decisões

-Controlar contratos de prestadores de serviço e fornecedo-
res relacionados às suas atividades

-Organizar e controlar arquivos de documentos relaciona-
dos a suas atividades

-Prestar atendimento aos empregados e terceiros
-Elaborar o planejamento de suas atividades
- Executar tarefas correlatas às descritas em sua atividade, 

a critério do superior imediato
Nível de Complexidade
Atividades básicas na área de atuação, sob supervisão
- cargo: 003 - Assistente Técnico – Planejamento, Projetos 

Urbanos, Paisagem e Meio Ambiente
Atribuições Específicas do cargo
* Preparar material gráfico relativo a projetos urbanos e 

intervenções urbanas
* Diagramar, montar e executar representações gráficas de 

projetos, efetuando croquis, baseando-se em normas técnicas, 
instruções verbais e dados fornecidos pelos solicitantes

* Efetuar levantamentos e vistorias, elaborando relatórios 
ou croquis

* Elaborar memoriais descritivos, quantitativos, lista de 
materiais

* Elaborar detalhamento de projetos

3.4. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso 
contra os pedidos de inscrição na condição de candidato com 
deficiência, contra a solicitação de isenção do pagamento do 
valor da taxa de inscrição, contra o gabarito e o resultado das 
diversas etapas do Concurso Público será publicada, oficialmen-
te, no Diário Oficial da Cidade de São Paulo e divulgada, como 
subsídio no site da Fundação VUNESP – www.vunesp.com.br, na 
página do Concurso Público.

4. No caso de recurso em pendência à época da realização 
de alguma das etapas do Concurso Público, o candidato poderá 
participar condicionalmente da etapa seguinte.

5. A Banca Examinadora constitui última instância para os 
recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 
caberão recursos adicionais.

6. O recurso interposto fora da forma e dos prazos esti-
pulados neste Edital não será conhecido, bem como não será 
conhecido aquele que não apresentar fundamentação e emba-
samento, ou aquele que não atender às instruções constantes 
do “link” Recursos, na página específica do Concurso público.

7. Não serão aceitos pedidos de revisão de recurso e/ou 
recurso de recurso e/ou pedido de reconsideração.

8. Somente serão considerados os recursos interpostos para 
a fase a que se referem e no prazo estipulado, não sendo acei-
tos, portanto, recursos interpostos em prazo destinado a evento 
diverso daquele em andamento.

9. A interposição de recursos não obsta o regular andamen-
to das demais fases deste Concurso Público.

10.Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova.
XIII. DA CONTRATAÇÃO
1. Os candidatos aprovados serão convocados obedecendo 

à rigorosa ordem classificatória por cargo.
1.1. Os candidatos classificados, conforme disponibilidade 

de vagas, terão sua convocação publicada no Diário Oficial da 
Cidade de São Paulo – DOC.

1.2. A SP-Urbanismo reserva-se o direito de proceder às ad-
missões, em número que atenda ao interesse e às necessidades 
do serviço, dentro do prazo de validade do Concurso Público.

1.3. Os candidatos, que vierem a ser convocados para 
ingresso na SP-Urbanismo, assinarão contrato de experiência 
de 45 (quarenta e cinco) dias, podendo ser prorrogado por igual 
período, em conformidade com os preceitos da Consolidação 
das Leis do Trabalho - CLT.

1.4. Até 20 (vinte) dias antes do vencimento do período 
de experiência, o gestor da área a que pertencer, reavaliará o 
candidato contratado, aprovando ou não sua contratação por 
tempo indeterminado.

1.5. Além das disposições constantes no Capítulo I - Dos 
Cargos, para a participação no Concurso, deste Edital, o can-
didato deverá atender às seguintes condições, quando de sua 
contratação:

a) submeter-se ao Exame Médico Admissional que avaliará 
sua capacidade física e mental, de caráter eliminatório.

b) realizar os exames complementares que se fizerem ne-
cessários à conclusão do Exame Médico Admissional, os quais 
serão de responsabilidade da SP-Urbanismo;

c) atender aos dispositivos referentes aos requisitos básicos 
para a contratação.

1.6. O resultado do Atestado de Saúde Ocupacional terá 
caráter eliminatório para efeito de contratação.

1.7. O candidato deverá apresentar, necessariamente, no 
ato da contratação, os documentos originais acompanhados de 
uma cópia legível, que comprovem os requisitos para provimen-
to e que deram condições de inscrição, conforme estabelecido 
no presente Edital, Capítulo II – DAS INSCRIÇÕES.

1.8. Caso haja necessidade, a SP-Urbanismo poderá solici-
tar outros documentos complementares.

1.9. Não serão aceitos, no ato da contratação, protocolos 
ou cópias dos documentos exigidos. As cópias somente serão 
aceitas se estiverem acompanhadas do original, para fins de 
conferência pelo órgão competente.

1.10. A convocação mencionada no subitem 1.1., deste 
Capítulo, ocorrerá por publicação no Diário Oficial da Cidade de 
São Paulo – DOC e poderá, também, a critério da SP-Urbanismo, 
ser informada por meio de telegrama ou meio eletrônico.

1.10.1. A informação da convocação, por meio de cor-
respondência direta, referida neste item, deste Capítulo, terá 
CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO E NÃO SERÁ OFICIAL, 
devendo o candidato acompanhar a publicação na Imprensa 
Oficial.

1.11. Os candidatos classificados serão convocados de 
acordo com as vagas, pela SP-Urbanismo para firmar Termo de 
Interesse ou não, pela admissão, razão pela qual deve manter 
seu endereço atualizado junto a Fundação VUNESP até a emis-
são da classificação definitiva.

1.11.1. O não comparecimento, no prazo estabelecido, 
quando convocado, implicará na sua exclusão e desclassificação 
em caráter irrevogável e irretratável do Concurso Público, fato 
comprovado pela SP-Urbanismo por meio de Termo de Convo-
cação e Aviso de Recebimento, implicando na convocação do 
candidato subsequente, imediatamente classificado.

1.12. Não será contratado o candidato classificado que fi-
zer, em qualquer documento, declaração falsa, inexata para fins 
de admissão e não possuir os requisitos exigidos no Edital na 
data de convocação da apresentação da documentação.

1.13. A Inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades 
nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em 
especial por ocasião da admissão, acarretarão a nulidade da 
inscrição com todas as decorrências, sem prejuízo das demais 
medidas de ordem administrativa, civil ou criminal.

1.14. Os candidatos serão convocados para admissão ex-
clusivamente na SP-Urbanismo.

1.15. A SP-Urbanismo, no momento do recebimento dos 
documentos para admissão, preparará o Cartão de Autentica-
ção Digital – CAD, na seguinte conformidade:

a) afixará 1 (uma) foto 3X4 do candidato;
b) coletará a assinatura do candidato; e
c) procederá à autenticação digital do candidato.
XIV. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento 

das presentes instruções e a aceitação tácita das condições 
do Concurso, tais como se acham estabelecidas neste Edital 
e nas normas legais pertinentes, das quais não poderá alegar 
desconhecimento.

1.1. A Fundação VUNESP e a SP-Urbanismo não se respon-
sabilizam por qualquer procedimento, efetuado pela Internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, 
falhas de comunicação, congestionamento das linhas de co-
municação, bem como outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados.

2. Motivará a eliminação do candidato do Concurso Públi-
co, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou tenta-
tiva de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital e/
ou nas instruções constantes na prova, bem como o tratamento 
incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida na apli-
cação da prova.

3. A inexatidão das informações e/ou irregularidades e/ou 
falsidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer 
tempo, em especial por ocasião da admissão, acarretarão a nuli-
dade da inscrição com todas as suas decorrências, sem prejuízo 
das demais medidas de ordem administrativa, civil e criminal.

4. Comprovada a inexatidão ou irregularidades, descrita no 
item 3. deste Capítulo, o candidato estará sujeito a responder por 
Falsidade Ideológica de acordo com o artigo 299 do Código Penal.

5. Caberá ao Senhor Presidente da São Paulo Urbanismo 
– SP-Urbanismo a homologação do resultado deste Concurso.

6. O prazo de validade deste Concurso será de 2 (dois) 
anos, contado da data da homologação de seus resultados, 
podendo ser prorrogado por uma única vez por igual período, a 
critério da Administração.

h) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções 
de Informática;

i) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.
- cargo: 011 - Analista de Desenvolvimento – Planejamento, 

Projetos Urbanos, Paisagem e Meio Ambiente
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei 

Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos demais, sendo que 
será dada preferência ao de idade mais elevada;

b) que tiver exercido a função de jurado, a partir da vigên-
cia da Lei Federal nº 11.689/2008 e até o último dia do período 
das inscrições para este Concurso Público, conforme item 17 do 
Capítulo II – DAS INSCRIÇÕES, do presente Edital.

c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conheci-
mentos Específicos;

d) que obtiver maior nota na prova de redação;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua 

Portuguesa;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Mate-

mática;
g) que obtiver maior pontuação nas questões de Atuali-

dades;
h) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções 

de Informática;
i) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.
- cargo: 012 - Analista de Desenvolvimento – Planejamento, 

Projetos Urbanos, Paisagem e Meio Ambiente
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei 

Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos demais, sendo que 
será dada preferência ao de idade mais elevada;

b) que tiver exercido a função de jurado, a partir da vigên-
cia da Lei Federal nº 11.689/2008 e até o último dia do período 
das inscrições para este Concurso Público, conforme item 17 do 
Capítulo II – DAS INSCRIÇÕES, do presente Edital.

c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conheci-
mentos Específicos;

d) que obtiver maior nota na prova de redação;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua 

Portuguesa;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Mate-

mática;
g) que obtiver maior pontuação nas questões de Atuali-

dades;
h) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções 

de Informática;
i) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.
2.1 Persistindo, ainda, o empate, poderá haver sorteio na 

presença dos candidatos envolvidos.
3. A publicação da classificação final do concurso será 

realizada em 3 (três) listas, contendo:
3.1. A primeira, a classificação de todos os candidatos 

aprovados, incluindo aqueles enquadrados nas disposições da 
Lei Municipal nº 13.398, de 31/07/2002 e do Decreto Municipal 
nº 54.949, de 21/03/2014.

3.2. A segunda lista será destinada, exclusivamente, à clas-
sificação dos candidatos que concorram às vagas reservadas às 
pessoas com deficiência;

3.3. A terceira lista será destinada, exclusivamente, à clas-
sificação dos candidatos que concorram às vagas reservadas a 
negros ou afrodescendentes.

4. O candidato que for classificado em mais de uma lista, 
deverá ser obedecida a seguinte ordem:

4.1 – admissão pelas vagas destinadas à ampla concorrên-
cia, ficando o candidato automaticamente excluído das demais 
listas de classificação.

4.2. admissão pelas vagas reservadas às pessoas com defi-
ciência, nos termos da Lei Municipal nº 13.398, de 31/07/2002, 
ficando o candidato automaticamente excluído das demais 
listas de classificação.

4.3. – admissão pelas vagas reservadas nos termos do De-
creto Municipal nº. 54.949 de 21.03.2014, ficando o candidato 
automaticamente excluído das demais listas de classificação.

XI. DAS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE DE 
SÃO PAULO – DOC

1. A SP-Urbanismo fará publicar, no DOC, oportunamente e 
nos respectivos momentos:

a) a lista das inscrições indeferidas e deferidas;
b) a lista de solicitações de isenção de taxa de inscrição;
c) a lista de candidatos inscritos nos termos do Capítulo 

IV deste Edital;
d) a lista de candidatos inscritos nos termos do Capítulo 

V deste Edital;
e) a convocação dos candidatos para prestação das provas 

objetiva, de redação e prático-profissional;
f) a divulgação do gabarito da prova objetiva;
g) a análise dos recursos interpostos contra o resultado 

da solicitação de isenção do pagamento do valor da taxa de 
inscrição;h) a análise dos recursos interpostos contra o resulta-
do da inscrição na condição de pessoa com deficiência;

i) a análise dos recursos contra o gabarito, nota da prova 
objetiva, nota da prova de redação e nota da prova prático-
profissional;

j a análise dos recursos interpostos à classificação prévia;
k) a classificação definitiva;
l) os comunicados que se fizerem necessários.
XII - DOS RECURSOS
1. O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) 

dias úteis, contados a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequen-
te à data da divulgação ou do fato que lhe deu origem.

2. Em caso de interposição de recurso contra o resultado 
da inscrição na condição de pessoa com deficiência, o can-
didato poderá interpor recurso no período de 08.10.2014 a 
09.10.2014, por meio de link específico do Concurso, no site 
www.vunesp.com.br.

2.1. O candidato que não interpuser recurso no prazo 
mencionado será responsável pelas consequências advindas 
de sua omissão.

2.2. A relação definitiva de candidatos que tiveram defe-
ridos ou indeferidos os pedidos de inscrição na condição de 
candidato com deficiência será divulgada na data prevista de 
17.10.2014.2.3. Em caso de interposição de recurso contra o 
indeferimento da isenção do valor da taxa de inscrição, contra 
o gabarito e contra o resultado da prova do Concurso Público, o 
candidato, dentro do prazo estabelecido no item 1. deste Capí-
tulo, deverá utilizar somente o campo próprio para interposição 
de recursos, nosite www.vunesp.com.br, na página específica 
do Concurso Público, e seguir as instruções ali contidas.2.3.1. 
Quando o recurso se referir ao resultado da solicitação de isen-
ção da taxa de inscrição, deverá ser

observado, ainda, o Capítulo III – DA ISENÇÃO DA TAXA 
DE INSCRIÇÃO.

2.4. O recurso especificado no “caput” deste item não será 
aceito por meio de fac-símile, e-mail, protocolado pessoalmente 
ou por qualquer outro meio, além do previsto neste Capítulo.

3. Quando o recurso se referir ao gabarito da prova, deverá 
ser elaborado de forma individualizada, ou seja 1 (um) recurso 
para cada questão e a decisão será tomada mediante parecer 
técnico da Banca Examinadora.

3.1. O gabarito divulgado poderá ser alterado em função 
da análise dos recursos interpostos e, caso haja anulação ou 
alteração de gabarito, a prova será corrigida de acordo com o 
gabarito oficial definitivo.

3.2. No caso de recurso interposto dentro das especifica-
ções, poderá haver, eventualmente, alteração de nota, habilita-
ção e/ou classificação inicial obtida pelos candidatos para uma 
nota e/ou classificação superior ou inferior, bem como poderá 
ocorrer a habilitação ou a desclassificação de candidatos.

3.3. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será 
atribuída a todos os candidatos presentes na prova.
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Cargo 001 - AUXILIAR OPERACIONAL – SERVIÇOS GERAIS/
MANUTENÇÃO PREDIAL

CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literá-

rios e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e 
figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substan-
tivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e 
conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e 
nominal. Colocação pronominal. Crase.

Matemática
Números inteiros: operações e propriedades. Números 

racionais, representação fracionária e decimal: operações e 
propriedades. Mínimo múltiplo comum. Razão e proporção. 
Porcentagem. Regra de três simples. Média aritmética simples. 
Equação do 1º grau. Sistema de equações do 1º grau. Sistema 
métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capaci-
dade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Noções de 
geometria: forma, perímetro, área, volume, teorema de Pitágo-
ras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.

Cargo 001- AUXILIAR OPERACIONAL – SERVIÇOS GERAIS/
MANUTENÇÃO PREDIAL

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Manutenção predial, instalação e reparos em: rede elétrica, 

hidráulica, alvenaria, serralheria, pintura, marcenaria, telefonia, 
conserto de equipamentos, remanejamento e montagem de 
divisórias, Acabamentos, colocação de pisos, azulejos, portas 
e rodapés.

Cargo 002 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – SECRETARIA
CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literá-

rios e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e 
figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substan-
tivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e 
conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e 
nominal. Colocação pronominal. Crase.

Matemática
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum 

e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. 
Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e 
ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e 
gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: 
forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. 
Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.

Atualidades
Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais 

e culturais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do 1º 
semestre de 2014, divulgados na mídia local e/ou nacional.

Noções de Informática
MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e 

atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação 
de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, 
interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-
Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e forma-
tação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marca-
dores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de 
quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de 
objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2010: 
estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, 
colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso 
de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, 
campos predefinidos, controle de quebras e numeração de pá-
ginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. MS-
PowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, conceitos 
de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções 
de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, 
numeração de páginas, botões de ação, animação e transição 
entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, pre-
paro e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: 
Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e 
impressão de páginas.

Cargo 002 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – SECRETARIA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Noções de organização, sistemas e métodos. Arquivo: or-

ganização e manutenção. Relações públicas: noções básicas. 
Administração: noções básicas e princípios. Código de Ética do 
Profissional de Secretariado Técnicas de redação: redação oficial.

Cargo 003 - ASSISTENTE TÉCNICO – PLANEJAMENTO E 
PROJETOS URBANOS, PAISAGEM E MEIO AMBIENTE

CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literá-

rios e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e 
figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substan-
tivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e 
conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e 
nominal. Colocação pronominal. Crase.

Matemática
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum 

e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. 
Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e 
ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e 
gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: 
forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. 
Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.

Atualidades
Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais 

e culturais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do 1º 
semestre de 2014, divulgados na mídia local e/ou nacional.

Noções de Informática
MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e 

atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação 
de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, 
interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-
Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e forma-
tação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marca-
dores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de 
quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de 
objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2010: 
estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, 
colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso 
de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, 
campos predefinidos, controle de quebras e numeração de pá-
ginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. MS-
PowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, conceitos 
de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções 
de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, 
numeração de páginas, botões de ação, animação e transição 
entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, pre-
paro e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: 
Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e 
impressão de páginas.

Cargo 003 - ASSISTENTE TÉCNICO – PLANEJAMENTO, PRO-
JETOS URBANOS, PAISAGEM E MEIO AMBIENTE

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Leitura e Interpretação de bases cartográficas e desenhos 

técnicos. Elaboração de detalhamento de projetos de edifica-
ções e de urbanismo, especificação de materiais e orçamento de 
obras. Interpretação de levantamentos topográficos. Interpre-
tação de técnicas construtivas de edificação, de pavimentação, 
de paisagismo, de geometria de sistema viário, de drenagem. 
Conceitos e fundamentos aplicados à produção de edificações 
públicas e de urbanismo (construção civil e meio ambiente). 

- Atuar no levantamento, análise, tabulação e formatação 
de dados para subsidiar a elaboração de propostas, planos e 
projetos

- Atuar no desenvolvimento e espacialização de diretrizes 
urbanísticas para projetos urbanos de média e grande escala

- Atuar na elaboração e desenvolvimento de propostas de 
desenho urbano na pequena escala (escala da rua/vizinhança) e 
desenho de mobiliário e equipamentos urbanos

- Atuar no desenvolvimento de diretrizes de implementação 
de operações urbanas; análise de propostas de participação 
em operações urbanas; controle de estoques de área adicional 
de construção; monitoramento de desempenho de operações 
urbanas com respeito aos objetivos e diretrizes urbanísticas e 
ambientais

- Atuar no acompanhamento e avaliação de atividades do 
mercado imobiliário; composições de custos de empreendimen-
tos imobiliários; acompanhamento e avaliação de dinâmicas 
das atividades econômicas e suas relações com o uso e ocupa-
ção do solo e atividades imobiliárias

- Realizar estudo e levantamento de características do local 
do projeto, através de vistorias no local, exame da legislação, 
dados socioeconômicos, históricos e físicos da área

- Levantar cadastro das redes ou sistemas de infraestrutura 
e verificar junto às concessionárias as capacidades de infra-
estrutura e compatibilização com planos de expansão para as 
intervenções necessárias

- Atuar no desenvolvimento de propostas de intervenções 
urbanas, operações urbanas e projetos estratégicos de interesse 
urbanístico, nos seus aspectos legais, ambientais e estratégicos;

- Atuar na análise de projetos contratados junto a terceiros.
- Atuar na elaboração de estudos para licenciamento am-

biental de obras e projetos desenvolvidos pela Empresa
- Acompanhar processos de licenciamento ambiental de 

intervenções conduzidas pela Empresa.
- Atuar na elaboração de Termos de Referência para con-

tratação de serviços subsidiários à implementação de planos e 
projetos urbanos.

- Atuar no desenvolvimento de estudos preliminares, an-
teprojetos e projetos básicos de intervenções, planos e proje-
tos urbanísticos, arquitetônicos e paisagísticos, abrangendo 
representação gráfica, pré-dimensionamento, quantificações e 
pré-orçamentos;

- Atuar na análise e avaliação de políticas públicas de 
transporte e de propostas e projetos de transportes públicos 
relacionados às intervenções e projetos urbanos.

- Atuar na análise de laudos de avaliação de imóveis;
Atribuições Gerais do cargo
-Elaborar relatórios técnicos e gerenciais, estudos esta-

tísticos, previsão e realização econômico-financeira e outros 
necessários ao desenvolvimento das atividades de sua área 
de atuação, emitindo, registrando, controlando e mantendo a 
documentação envolvida

- Analisar e interpretar dados e informações de documentos 
em geral

-Manter-se atualizado quanto à legislação, técnicas e pro-
cedimentos de sua área de atuação

- Preparar e ministrar apresentações, cursos e palestras 
referentes aos assuntos de sua área de atuação

- Contatar órgãos e entidades externas visando o desenvol-
vimento das atividades de sua área de atuação e/ou subsidiar 
tomadas de decisões

-Participar pela empresa em congressos, encontros, seminá-
rios e outros eventos

- Organizar e controlar arquivos de documentos relaciona-
dos a suas atividades

- Prestar atendimento aos empregados e terceiros
-Elaborar o planejamento de suas atividades
- Executar tarefas correlatas às descritas em sua atividade, 

a critério do superior imediato
Nível de Complexidade
- Atividades básicas na área de atuação, sob supervisão
- Atividades de auxilio a equipes de trabalho e outros pro-

fissionais em atividades de maior complexidade.
- cargo: 012 - Analista de Desenvolvimento - Planeja-
mento, Projetos Urbanos, Paisagem e Meio Ambiente

Atribuições Específicas do cargo
-Atuar no desenvolvimento e espacialização de diretrizes 

urbanísticas para projetos urbanos de média e grande escala; 
estudos preliminares e anteprojetos de intervenções urbanas; 
representação gráfica, pré-dimensionamento, quantificações e 
pré-orçamentos

-Análise e avaliação de políticas públicas de drenagem
- Atuar em projetos e programas de drenagem, modelagem 

matemática (modelos hidráulicos e hidrológicos) de interven-
ções estruturais e não estruturais

-Atuar no levantamento, tabulação e formatação de dados 
para a preparação de projetos.

-Realizar estudo e levantamento de características do local 
do projeto, através de vistorias no local, exame da legislação, 
dados socioeconômicos, históricos e físicos da área

-Levantar cadastro das redes ou sistemas de infraestrutura 
e verificar junto às concessionárias as capacidades de infra-
estrutura e compatibilização com planos de expansão para as 
intervenções necessárias

-Elaborar, desenvolver e coordenar propostas para áreas 
de intervenções urbanas e projetos estratégicos de interesse 
urbanístico, nos seus aspectos projetuais, legais, ambientais e 
estratégicos

-Elaborar Termos de Referência para contratação de servi-
ços subsidiários à implementação de planos e projetos urbanos

- Emitir pareceres sobre intervenções, projetos e planos 
urbanos propostos por órgãos da Administração Municipal

-Efetuar análises da legislação urbanística, nos aspectos 
propriamente técnicos da matéria

- Elaborar estudos de modelagem
- Avaliar projetos e obras de drenagem
- Elaborar normas, procedimentos e especificações técnicas
Atribuições Gerais do cargo
-Elaborar relatórios técnicos e gerenciais, estudos esta-

tísticos, previsão e realização econômico-financeira e outros 
necessários ao desenvolvimento das atividades de sua área 
de atuação, emitindo, registrando, controlando e mantendo a 
documentação envolvida

-Analisar e interpretar dados e informações de documentos 
em geral

-Manter-se atualizado quanto à legislação, técnicas e pro-
cedimentos de sua área de atuação

-Preparar e ministrar apresentações, cursos e palestras 
referentes aos assuntos de sua área de atuação

- Contatar órgãos e entidades externas visando o desenvol-
vimento das atividades de sua área de atuação e/ou subsidiar 
tomadas de decisões

-Participar pela empresa em congressos, encontros, seminá-
rios e outros eventos

-Organizar e controlar arquivos de documentos relaciona-
dos a suas atividades

-Prestar atendimento aos empregados e terceiros
-Elaborar o planejamento de suas atividades
- Executar tarefas correlatas às descritas em sua atividade, 

a critério do superior imediato
Nível de Complexidade
- Atividades básicas na área de atuação, sob supervisão
- Atividades de auxilio a equipes de trabalho e outros pro-

fissionais em atividades de maior complexidade
ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
No que se refere à legislação indicada, informa-se que deve 

ser considerada a legislação atualizada, desde que vigente, ten-
do como base até a data da publicação oficial do Edital.

-Efetuar análise econômico- financeira dos projetos em 
execução efetuando cálculos, consolidando informações, obser-
vando verbas e recursos disponíveis

-Participar na elaboração do Orçamento Empresarial Anual 
para a PMSP em conformidade com as normas editadas pela 
SF/SEMPLA, inclusive na análise comparativa entre orçado e 
consolidado pela SEMPLA e aprovado pela Câmara Municipal

-Atualizar e conferir ações judiciais
-Montar e acompanhar processo de cobrança de recursos 

junto às Secretarias, referentes aos contratos da SP-Urbanismo 
de receitas e de despesas com terceiros, e acompanhar o res-
pectivo repasse de recursos através do sistema SOF (Sistema 
de Orçamento e Finanças) da PMSP até o recebimento efetivo

-Confeccionar e distribuir tabela mensal de indicadores 
econômicos

-Acompanhar a evolução dos índices econômicos e finan-
ceiros para fins de correção de contratos e ações judiciais.

-Analisar e liberar documentação econômico-financeira, 
para programação de pagamento dos projetos gerenciados pela 
empresa, mantendo atualizadas as informações referentes a 
esses contratos

-Codificar projetos a serem contratados para identificação 
de fonte de recursos de pagamento

Atribuições Gerais do cargo
-Elaborar relatórios técnicos e gerenciais, estudos esta-

tísticos, previsão e realização econômico-financeira e outros 
necessários ao desenvolvimento das atividades de sua área 
de atuação, emitindo, registrando, controlando e mantendo a 
documentação envolvida

-Manter-se atualizado quanto à legislação, técnicas e pro-
cedimentos de sua área de atuação

-Preparar e ministrar cursos e palestras referentes aos 
assuntos de sua área de atuação

-Administrar contratos de prestadores de serviço e fornece-
dores relacionados às suas atividades

-Participar pela empresa em congressos, encontros, seminá-
rios e outros eventos

- Organizar e controlar arquivos de documentos relaciona-
dos a suas atividades

-Prestar atendimento aos empregados e terceiros
-Elaborar o planejamento de suas atividades
-Executar tarefas correlatas às descritas em sua atividade, a 

critério do superior imediato
Nível de Complexidade
- Atividades básicas na área de atuação, sob supervisão
- Atividades de auxilio a equipes de trabalho e outros pro-

fissionais em atividades de maior complexidade
- cargo: 009 - Analista Administrativo - Tecnologia da Infor-

mação – Desenvolvimento
Atribuições Específicas do cargo
-Desenvolver e administrar projetos de sistemas de infor-

mação
-Conhecer e desenvolver linguagens de programação co-

merciais e científicas
- Pesquisar a otimização e aplicação de sistemas
-Atuar na implantação e administração de dados, compre-

endendo SQL Server 2000; administração do database diagra-
ma; replicação de banco de dados; merge; DTS; backup e resto-
re; administração de usuários, papéis e logins; implementação 
rotinas de tuning; implantação de rotinas data warehouse

-Elaborar propostas de soluções para o desenvolvimento de 
sistemas, elaborando macro-fluxos, definindo necessidades de 
dados, exigências lógicas e layout de telas

-Desenvolver e administrar projetos de sistemas de informação
-Analisar custos, viabilidade técnica, econômica e financeira 

para a implantação de processos de informatização
-Descrever projeto lógico de sistema contendo diagrama 

de contexto e de macro-funções, projeto de banco de dados, 
modelo hierárquico de sistema, protótipo de sistema

-Descrever projeto físico de sistema contendo descrição de 
programas e documentação operacional

-Administrar homologação de sistemas
Atribuições Gerais do cargo
-Elaborar relatórios técnicos e gerenciais, estudos esta-

tísticos, previsão e realização econômico-financeira e outros 
necessários ao desenvolvimento das atividades de sua área 
de atuação, emitindo, registrando, controlando e mantendo a 
documentação envolvida

- Manter-se atualizado quanto à legislação, técnicas e pro-
cedimentos de sua área de atuação

-Preparar e ministrar cursos e palestras referentes aos 
assuntos de sua área de atuação

-Participar pela empresa em congressos, encontros, seminá-
rios e outros eventos

-Organizar e controlar arquivos de documentos relaciona-
dos a suas atividades

-Prestar atendimento aos empregados e terceiros
-Elaborar o planejamento de suas atividades
-Executar tarefas correlatas às descritas em sua atividade, a 

critério do superior imediata
Nível de Complexidade
- Atividades básicas na área de atuação, sob supervisão
- Atividades de auxilio a equipes de trabalho e outros pro-

fissionais em atividades de maior complexidade
- cargo: 010 - Analista de Desenvolvimento – Planejamento, 

Projetos Urbanos, Paisagem e Meio Ambiente
Atribuições Específicas do cargo
- Elaborar relatórios técnicos na área do meio físico
- Atuar em meio físico: geomorfologia, relevo, drenagem e 

bacias hidrográficas, nos projetos e programas do Plano Diretor 
de Drenagem

- Elaborar métodos de pesquisa, coleta e organização de 
dados relativos aos aspectos arquitetônicos e urbanísticos, da 
geografia física e humana, da dinâmica econômica urbana e 
dos sistemas de circulação, mobilidade e acessibilidade, sob 
supervisão

-.
Atribuições Gerais do cargo
-Elaborar relatórios técnicos e gerenciais, estudos esta-

tísticos, previsão e realização econômico-financeira e outros 
necessários ao desenvolvimento das atividades de sua área 
de atuação, emitindo, registrando, controlando e mantendo a 
documentação envolvida

-Analisar e interpretar dados e informações de documentos 
em geral

-Manter-se atualizado quanto à legislação, técnicas e pro-
cedimentos de sua área de atuação

-Preparar e ministrar apresentações, cursos e palestras 
referentes aos assuntos de sua área de atuação

-Contatar órgãos e entidades externas visando o desen-
volvimento das atividades de sua área de atuação ou subsidiar 
tomadas de decisões

-Participar pela empresa em congressos, encontros, seminá-
rios e outros eventos

-Organizar e controlar arquivos de documentos relaciona-
dos a suas atividades

-Prestar atendimento aos empregados e terceiros
-Elaborar o planejamento de suas atividades
-Executar tarefas correlatas às descritas em sua atividade, a 

critério do superior imediato
Nível de Complexidade
- Atividades básicas na área de atuação, sob supervisão
- Atividades de auxilio a equipes de trabalho e outros pro-

fissionais em atividades de maior complexidade
- cargo: 011 - Analista de Desenvolvimento - Planejamento, 

Projetos Urbanos, Paisagem e Meio Ambiente
Atribuições Específicas do cargo

-Classificar, lançar e controlar as receitas e despesas diver-
sas respeitando o princípio da competência

-Controlar a escrituração, encadernação e registro dos 
livros fiscais obrigatórios

-Calcular, preparar e encaminhar para pagamento valor 
referente aos tributos sobre o faturamento e sobre o lucro, 
observando a legislação tributária vigente

-Elaborar declarações relativas às obrigações fiscais e tribu-
tárias conforme agenda tributária do órgão competente;

-Elaborar mensalmente balancetes, demonstração de re-
sultados, balanço patrimonial e outros relatórios gerenciais e 
comparativos que solicitados ou estabelecidos na legislação 
pertinente;

-Manter atualizado o cadastro da empresa junto aos ór-
gãos competentes;

-Interpretar e aplicar a legislação pertinente a sua área de 
atuação;

-Elaborar balanço e demonstrações anuais
- Prestar atendimento às auditorias
- Assinar balanços
- Efetuar fechamento e análise geral
Atribuições Gerais do cargo
-Elaborar relatórios técnicos e gerenciais, estudos esta-

tísticos, previsão e realização econômico-financeira e outros 
necessários ao desenvolvimento das atividades de sua área 
de atuação, emitindo, registrando, controlando e mantendo a 
documentação envolvida

- Manter-se atualizado quanto à legislação, técnicas e pro-
cedimentos de sua área de atuação

-Preparar e ministrar cursos e palestras referentes aos 
assuntos de sua área de atuação

-Administrar contratos de prestadores de serviço e fornece-
dores relacionados às suas atividades

-Participar pela empresa em congressos, encontros, seminá-
rios e outros eventos

-Organizar e controlar arquivos de documentos relaciona-
dos a suas atividades

-Prestar atendimento aos empregados e terceiros
- Elaborar o planejamento de suas atividades
- Executar tarefas correlatas às descritas em sua atividade, 

a critério do superior imediato
Nível de Complexidade
- Atividades básicas na área de atuação, sob supervisão
- Atividades de auxilio a equipes de trabalho e outros pro-

fissionais em atividades de maior complexidade
- cargo: 007 - Analista Administrativo – Financeira e Or-

çamentária
Atribuições Específicas do cargo
- Controlar saldos, prazos e cláusulas contratuais, comuni-

cando possíveis irregularidades aos gestores de contratos para 
providências necessárias

-Elaborar quadros e relatórios de informações financeiras, 
tais como: cálculos de juros, encargos, alternativas de posição 
de contratos

- Elaborar e atualizar relatórios diários e mensais de acom-
panhamento financeiro e contratual das obras e projetos geren-
ciados pela empresa

-Efetuar análise econômica e financeira das obras em 
execução efetuando cálculos, consolidando informações, obser-
vando verbas e recursos disponíveis

-Participar na elaboração de orçamentos e na análise finan-
ceira de recursos oriundos das Secretarias

-Atualizar e conferir ações judiciais
-Montar e acompanhar processo de cobrança junto às 

Secretarias até o recebimento
-Confeccionar e distribuir tabela mensal de indicadores 

econômicos
-Analisar contratos e medições
-Analisar e liberar documentação econômico-financeira de 

obras e projetos
-Acompanhamento e avaliação de atividades do merca-

do imobiliário; composições de custos de empreendimentos 
imobiliários; acompanhamento e avaliação de dinâmicas das 
atividades econômicas e suas relações com o uso e ocupação 
do solo e atividades imobiliárias; análise de laudos de avaliação 
de imóveis

-Pesquisa, análise e diagnóstico de relatórios disponíveis 
em fontes variadas, consolidando material sintético que auxi-
liará no desenvolvimento dos projetos urbanísticos e habita-
cionais.

Atribuições Gerais do cargo
-Elaborar relatórios técnicos e gerenciais, estudos esta-

tísticos, previsão e realização econômico-financeira e outros 
necessários ao desenvolvimento das atividades de sua área 
de atuação, emitindo, registrando, controlando e mantendo a 
documentação envolvida

- Manter-se atualizado quanto à legislação, técnicas e pro-
cedimentos de sua área de atuação

-Preparar e ministrar apresentações, cursos e palestras 
referentes aos assuntos de sua área de atuação

- Participar pela empresa em congressos, encontros, semi-
nários e outros eventos

-Organizar e controlar arquivos de documentos relaciona-
dos a suas atividades

-Prestar atendimento aos empregados e terceiros
-Elaborar o planejamento de suas atividades
-Executar tarefas correlatas às descritas em sua atividade, a 

critério do superior imediato
Nível de Complexidade
- Atividades básicas na área de atuação, sob supervisão
- Atividades de auxilio a equipes de trabalho e outros pro-

fissionais em atividades de maior complexidade
- cargo: 008 - Analista Administrativo – Financeira e Or-

çamentária
Atribuições Específicas do cargo
- Efetuar, conferir, conciliar e controlar pagamentos e rece-

bimentos diversos da empresa
-Emitir, controlar, organizar, conferir e arquivar ordens, au-

torizações, cheques, vales despesas, comprovantes e outros do-
cumentos relacionados a pagamentos solicitados e/ou efetuados

- Elaborar e analisar fluxos de caixa
- Aplicar e controlar os recursos disponíveis da empresa, 

mantendo a posição diária das aplicações e rendimentos
- Analisar e controlar a reposição dos fundos fixos
- Calcular, controlar e executar recolhimento de descontos 

legais e impostos de compromissos pagos a empreiteiras, pres-
tadoras de serviços e fornecedores

- Receber, controlar, acompanhar a devolução de garantia 
de contratos/licitações

- Controlar os vencimentos das obrigações financeiras da 
empresa

- Acompanhar e controlar procedimentos financeiros das 
operações urbanas

- Controlar saldos, prazos e cláusulas contratuais (contratos 
de despesas)

- Contatos e orientações a outras gerências, bem como a 
fornecedores

- Demonstrar e conciliar contas correntes vinculadas
- Controlar procedimentos de pagamentos
- Análise de contratos
- Controlar procedimentos de garantia
- Efetuar operações bancárias
- Elaborar Fluxos de Caixa: semanal e mensal para a Admi-

nistração; mensal para o Portal da Transparência de Olho nas 
Contas – PMSP; e mensal e projetado anual para SF/SEMPLA.

- Elaborar e atualizar relatórios diários e mensais de acom-
panhamento financeiro e contratual dos projetos gerenciados 
pela empresa
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Atualidades
Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais 

e culturais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do 1º 
semestre de 2014, divulgados na mídia local e/ou nacional.

Noções de Informática
MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e 

atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação 
de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, 
interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-
Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e forma-
tação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marca-
dores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de 
quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de 
objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2010: 
estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, 
colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso 
de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, 
campos predefinidos, controle de quebras e numeração de pá-
ginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. MS-
PowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, conceitos 
de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções 
de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, 
numeração de páginas, botões de ação, animação e transição 
entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, pre-
paro e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: 
Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e 
impressão de páginas.

Cargo - 008 - ANALISTA ADMINISTRATIVO – FINANCEIRA 
E ORÇAMENTÁRIA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Princi?pios ba?sicos da Administrac?a?o; evoluc?a?o 

histo?rica da Administrac?a?o; estruturas organizacionais; 
departamentalizac?a?o: conceitos e crite?rios; centralizac?a?o 
e descentralizac?a?o; estrutura funcional e matricial; e?tica e 
responsabilidade social das organizac?o?es; estrate?gia organi-
zacional; func?o?es de planejamento; tende?ncias modernas na 
administrac?a?o: enfoque da qualidade, reengenharia, downsi-
zing. Governança Corporativa. Orçamento como instrumento de 
controle. Integração do orçamento com a contabilidade. Previ-
sões de receitas e custos. Planejamento estratégico: conceitos, 
objetivos, comprometimento corporativo, o papel do orçamento. 
Projeção de resultados. Projeção de capital de giro. Projeção de 
fluxo de caixa. Controle de caixa e cronograma financeiro.

Juros Simples e Compostos. Taxas de Juros. Desconto. 
Equivalência de Capitais. Anuidades. Sistemas de Amortização. 
Séries de pagamentos. Estatística: Análise dos dados. Medidas 
de posição. Medidas de dispersão. Quantis. Análise bidimensio-
nal. Índices e Números indices.

Conceitos básicos de finanças. Taxa de atratividade. Taxa 
interna de retorno. Valor presente líquido. Payback. Estrutura 
de Capital. Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) e mo-
delo de precificação de ativos – CAPM. Projetos estruturados 
(Project finance)

Orçamento de Capital e Princípios de Fluxo de Caixa: o pro-
cesso decisório de orçamento de capital, os fluxos de caixa rele-
vantes e os Fluxos de Entrada de Caixa Operacionais. Capital de 
Giro e Financiamento a Curto Prazo: fundamentos do capital de 
giro, estratégias de capital de giro líquido, fontes espontâneas 
de financiamento a curto prazo, fontes de financiamento a cur-
to prazo sem garantia, fontes de financiamento a curto prazo 
com garantia. Empréstimos Bancários: definição de emprésti-
mos, tipos e modalidades, garantias reais e fidejussórias. Caixa 
e Títulos Negociáveis: saldos de caixa e títulos negociáveis, 
gerenciamento eficiente de caixa, técnicas de gerenciamento de 
caixa e títulos negociáveis.

Padronização e harmonização contábil: convergência ao 
IFRS. Contabilidade gerencial: estrutura e finalidade das de-
monstrações contábeis. Contabilidade de custos. Análise econô-
mico-financeira: análise horizontal e vertical; análise através de 
indicadores – liquidez; atividade; endividamento; lucratividade.

Lei Orçamentária Anual; execução orçamentária e cum-
primento das metas; receita pública; despesa pública: tipos de 
despesa, restrições e limites; transferência de recursos públicos 
para o setor privado; transparência, controle e fiscalização: 
instrumentos de transparência, prestação de contas. Lei das 
Diretrizes Orçamentárias – LDO e Plano Plurianual – PPA: 
conceitos básicos.

Legislação Fiscal e Tributária: Imposto de Renda das Pes-
soas Jurídicas - IRPJ: Incidência. Base de cálculo. Formas de 
apuração. Alíquota e pagamento. Contribuição Social Sobre o 
Lucro - CSLL: incidência. Base de cálculo. Formas de apuração. 
Alíquota e pagamento. Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social - COFINS: incidência. Responsabilidade tribu-
tária; Tributos retidos na fonte: Imposto de Renda, Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido, Contribuição Previdenciária (INSS), 
Imposto sobre Serviços, PIS/Cofins.. Base de cálculo para regime 
não cumulativo. Alíquota e pagamento. Programa de Integração 
Social - PIS e o Programa de Formação do Patrimônio do Ser-
vidor Público - PASEP: incidência. Base de cálculo para regime 
não cumulativo. Alíquota e pagamento.

Cargo - 009 - ANALISTA ADMINISTRATIVO – TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO - DESENVOLVIMENTO

CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literá-

rios e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e 
figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substan-
tivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e 
conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e 
nominal. Colocação pronominal. Crase.

Matemática
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e 

máximo divisor comum. Potências e raízes. Razão e proporção. 
Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmé-
tica simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º 
graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grande-
zas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Geometria: 
forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. 
Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.

Atualidades
Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais 

e culturais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do 1º 
semestre de 2014, divulgados na mídia local e/ou nacional.

Raciocínio Lógico
Estruturas lógicas, lógicas de argumentação, diagramas 

lógicos, sequências.
Cargo - 009 - ANALISTA ADMINISTRATIVO – TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO - DESENVOLVIMENTO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Conceitos de Sistemas de Computação: sistemas distri-

buídos, Sistemas Multhread, organização de computadores 
(conceitos básicos). Sistemas operacionais (conceitos básicos). 
Ambiente operacional Windows Server, LINUX/UNIX. Arquite-
tura cliente/servidor (conceitos): front-end/back-end; principais 
componentes; duas e três camadas; odbc; Arquitetura, análise 
e segurança de redes TCP/IP, Internet, intranet, extranet. Aná-
lise orientada a objetos: conceitos de orientação a objetos, 
herança, polimorfismo; propriedades e métodos; diagrama de 
classes; diagrama de objetos; diagrama de estados e transições; 
diagrama de mensagens; UML. Banco de Dados: conceitos: ad-
ministração de dados; sistemas de gerência de banco de dados; 
independência de dados; linguagem de definição de dados 
e linguagem de manipulação de dados; dicionário de dados; 
conceito de transação; bancos de dados relacionais, banco de 
dados distribuídos e conceitos de bancos de dados orientados 
a objeto; projeto lógico de modelagem de dados: modelo enti-
dade relacionamento; modelos de banco de dados: hierárquico, 
rede e relacional; terminologia; propriedades e operações das 
relações; normalização. Ambiente Operacional: segurança; 
concorrência; recuperação; integridade; procedimentos (stored 
procedures); gatilhos (triggers). Sistemas Gerenciadores de 
Banco de Dados: 2005 ou superior MsSQL

Cargo 007 - ANALISTA ADMINISTRATIVO – FINANCEIRA E 
ORÇAMENTÁRIA

CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literá-

rios e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e 
figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substan-
tivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e 
conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e 
nominal. Colocação pronominal. Crase.

Matemática
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e 

máximo divisor comum. Potências e raízes. Razão e proporção. 
Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmé-
tica simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º 
graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grande-
zas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Geometria: 
forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. 
Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.

Atualidades
Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais 

e culturais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do 1º 
semestre de 2014, divulgados na mídia local e/ou nacional.

Noções de Informática
MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e 

atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação 
de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, 
interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-
Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e forma-
tação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marca-
dores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de 
quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de 
objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2010: 
estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, 
colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso 
de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, 
campos predefinidos, controle de quebras e numeração de pá-
ginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. MS-
PowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, conceitos 
de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções 
de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, 
numeração de páginas, botões de ação, animação e transição 
entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, pre-
paro e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: 
Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e 
impressão de páginas.

Cargo - 007 - ANALISTA ADMINISTRATIVO – FINANCEIRA 
E ORÇAMENTÁRIA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Microeconomia: teoria do consumidor e sua fundamen-

tação; equilíbrio do consumidor; alterações na posição de 
equilíbrio; a curva de procura: derivações, elasticidades e des-
locamentos; teoria da empresa; teoria da produção e dos 
custos: função de produção, rendimentos de escala e de fator; 
elasticidade, substituição, custos de produção e detalhamentos; 
a curva da oferta: derivações, elasticidade e deslocamentos; 
mercados, concorrência perfeita e imperfeita: tipos, equilíbrios 
e estruturas. Macroeconomia: contas nacionais; os grandes 
agregados: conceituação e derivações; produto real versus 
produto nominal; números-índices; economia monetária; evo-
lução, formas, tipos e funções da moeda; conceito de meios de 
pagamentos e base monetária; teoria quantitativa da moeda; 
os bancos comerciais e a criação da moeda; política monetária 
e o papel do Banco Central; inflação: tipos e causas; noções de 
economia internacional; balanço de pagamentos: conceituação 
e estrutura; taxa de câmbio fixa e flutuante; regimes cambiais; 
política de ajuste do balanço de pagamentos; determinação do 
nível de equilíbrio; modelos clássico e keynesiano; demanda e 
oferta agregada; equilíbrio macroeconômico; o modelo IS-LM; 
os diversos multiplicadores dos gastos. Política Econômica 
e Finanças Públicas: políticas de administração e ajuste de 
demanda; políticas fiscal, monetária e cambial; conceitos, ob-
jetivos e instrumentos; noções de finanças públicas; atribuições 
econômicas do Governo; bens públicos e meritórios; tributação 
e equidade a curva de Laffer; o papel do Estado na economia; 
análise da política de gastos; déficit público e dívida pública: 
conceitos e efeitos. Orçamento Público: evolução do orçamento 
e sua correlação com o planejamento; princípios orçamentários; 
orçamento tradicional versus orçamento-programa; ciclo orça-
mentário; classificação das receitas; classificação das despesas; 
o sistema e o processo orçamentário; o sistema brasileiro de 
planejamento e orçamento; o Plano Plurianual, a Lei de Dire-
trizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual; a elaboração 
da proposta orçamentária; a discussão, votação e aprovação 
da proposta orçamentária; a execução orçamentária e os cré-
ditos adicionais. Economia do Setor Público: classificação de 
bens: público, semipúblico e privado. Funções governamentais. 
Princípios gerais de tributação. Tendências gerais da evolução 
do gasto público no mundo. O cálculo do déficit público: as 
necessidades de financiamento do setor público (NFSP) nos 
conceitos nominal, operacional e resultado primário.. Lei Com-
plementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsa-
bilidade Fiscal. As parcerias público-privadas (PPP). Métodos 
quantitativos: conceitos básicos de probabilidade e estatística. 
Variáveis aleatórias. Distribuição de probabilidade, distribuição 
de frequência e distribuição acumulada. Estatística descritiva. 
Estimação pontual e por intervalos. Testes de hipótese. Regres-
são. Conceitos básicos e aplicações de números índices. Noções 
de conciliações e análises de lançamentos contábeis. Balanço 
Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício. Noções 
básicas de georreferenciamento. Noções básicas de análise de 
planilhas eletrônicas com modelagem econômico-financeira 
(CAPEX, OPEX, cálculo de contrapartida em concessões, Taxa 
Interna de Retorno - TIR, Valor Presente Líquido VPL e outros 
indicadores econômicos). Noções básicas de legislação do setor 
público e de direito administrativo: orçamento público. Lei nº 
8.666 de1993 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constitui-
ção Federal, institui normas para licitações e contratos da Ad-
ministração Pública e dá outras providências; leis de concessão 
comum, concessão administrativa e patrocinada, Estatuto da 
Cidade, Lei Municipal 16.050, de 31/07/2014 - Plano Diretor Es-
tratégico da Cidade de São Paulo, Lei de Zoneamento n° 13.885 
de 25 de agosto de 2004 e Código de Obras. Noções básicas 
de legislação das Operações Urbanas Consorciadas, CEPAC e 
outorga onerosa do direito de construir.

Cargo 008 - ANALISTA ADMINISTRATIVO – FINANCEIRA E 
ORÇAMENTÁRIA

CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literá-

rios e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e 
figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substan-
tivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e 
conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e 
nominal. Colocação pronominal. Crase.

Matemática
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e 

máximo divisor comum. Potências e raízes. Razão e proporção. 
Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmé-
tica simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º 
graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grande-
zas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Geometria: 
forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. 
Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.

ços comuns, e dá outras providências. Licitação Municipal. Lei 
Federal 12.440/2011, alterações da CLT; Lei Federal 12.232/10 
– Normas Gerais para Licitação de Serviços de Publicidade; 
Lei Municipal 13.278/02; Lei Municipal 14.145/06; Decreto 
Municipal 43.406/03; Decreto Municipal 44.279/03 e alterações 
pelo Decreto Municipal 47.014/06, 50.605/09 e 51.278/10; 
Decreto Municipal 46.662/05; Decreto Municipal 45.689/05; 
Decreto Municipal 48.042/06 – Institui Consulta Pública; De-
creto Municipal 52.091/11 – Veda participação de Cooperativas 
em licitações; Estatuto da Cidade de São Paulo; Lei Municipal 
16.050, de 31/07/2014 - Plano Diretor Estratégico da Cidade 
de São Paulo. Direito Civil: Contratos. Classificação dos con-
tratos. Contratos de adesão. Contrato aleatório. Contrato com 
pessoa a declarar. Contrato preliminar. Formação dos contratos. 
Contratos por tempo determinado e indeterminado. Efeitos dos 
contratos. Estipulação em favor de terceiros. Cláusulas gerais. 
Conceitos legais indeterminados. Conceitos determinados pela 
função. Interpretação dos contratos. Vícios redibitórios. Evicção. 
Extinção dos contratos. Compra e venda. Cláusulas especiais. 
Promessa de compra e venda. Troca ou permuta. Contrato 
estimatório. Doação. Locação de coisas. Locação de imóveis 
urbanos. Comodato. Mútuo. Prestação de serviço. Empreita-
da. Depósito. Mandato. Comissão. Corretagem. Transporte. 
Fiança. Direito Processual Civil: Normas de Direito Processual 
Civil - natureza jurídica - fontes - princípios processuais civis 
- interpretação - direito processual intertemporal. Jurisdição 
– competência. Ação - classificação - elementos - condições – 
cumulação. Processo - pressupostos processuais - atos proces-
suais - vícios dos atos processuais - lugar, tempo e forma dos 
atos processuais - comunicação dos atos processuais. Sujeitos 
do processo - partes - capacidade - deveres e responsabilidade 
por dano processual - substituição - sucessão - litisconsórcio 
- assistência - intervenção de terceiros. Terceiros no processo. 
Procedimentos comuns (ordinário, sumário). Procedimentos 
Especiais. Processos Cautelares: petição inicial, antecipação de 
tutela, respostas do réu, providências preliminares, julgamento 
conforme o estado do processo, provas, indícios e presunções, 
audiência, sentença, coisa julgada. Jurisdição contenciosa e 
jurisdição voluntária. Processo nos tribunais - uniformização de 
jurisprudência - declaração de inconstitucionalidade - ordem 
do processo nos tribunais. Súmulas. Meios de impugnação 
das decisões judiciais, recursos. Ação rescisória. Prerrogativas 
processuais da Fazenda Pública. Do cumprimento de sentença. 
Da liquidação de sentença. Processo de execução - espécies e 
procedimento - execução provisória. Defesas do devedor e de 
terceiros na execução. Ações prejudiciais à execução. Execução 
da dívida ativa da Fazenda Pública. Execução Fiscal. Teoria Ge-
ral das Ações Coletivas. Mandado de segurança. Ação popular. 
Ação civil Pública. Juizados especiais (Lei Federal 9.099/90).
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CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literá-

rios e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e 
figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substan-
tivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e 
conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e 
nominal. Colocação pronominal. Crase.

Matemática
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e 

máximo divisor comum. Potências e raízes. Razão e proporção. 
Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmé-
tica simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º 
graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grande-
zas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Geometria: 
forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. 
Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.

Atualidades
Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais 

e culturais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do 1º 
semestre de 2014, divulgados na mídia local e/ou nacional.

Noções de Informática
MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e 

atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação 
de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, 
interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-
Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e forma-
tação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marca-
dores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de 
quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de 
objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2010: 
estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, 
colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso 
de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, 
campos predefinidos, controle de quebras e numeração de pá-
ginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. MS-
PowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, conceitos 
de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções 
de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, 
numeração de páginas, botões de ação, animação e transição 
entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, pre-
paro e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: 
Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e 
impressão de páginas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Contabilidade Societária: Estrutura conceitual para elabo-

ração das demonstrações contábeis. Apresentação do Balanço 
Patrimonial. Demonstração do Resultado. Demonstração dos 
Fluxos de Caixa (Método Direto e Indireto). Demonstração do 
Valor Adicionado. Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido. Critérios de Avaliação dos Ativos e Passivos. Escri-
turação contábil. Usuários das Informações contábeis. Livros 
abrangidos. Plano de Contas Referencial. O processo de conver-
gência da contabilidade brasileira aos padrões internacionais 
de contabilidade. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC). Pronunciamento Conceitual Básico (R1) - Estrutura 
Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-
Financeiro . Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1) - Redução 
ao Valor Recuperável de Ativos . Pronunciamento Técnico CPC 
03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa . Pronunciamento 
Técnico CPC 04 (R1) - Ativo Intangível. Pronunciamento Técnico 
CPC 12 - Ajuste a Valor Presente. Pronunciamento Técnico CPC 
23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação 
de Erro. Pronunciamento Técnico CPC 24 - Evento Subsequente. 
Pronunciamento TécnICO CPC 25 - Provisões, Passivos Contin-
gentes e Ativos Contingentes. Pronunciamento Técnico CPC 26 
(R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis. Pronuncia-
mento Técnico CPC 27 - Ativo Imobilizado. Pronunciamento Téc-
nico CPC 28 - Propriedade para Investimento. Pronunciamento 
Técnico CPC 30 (R1) - Receitas. Pronunciamento Técnico CPC 
32 - Tributos sobre o Lucro. Pronunciamento Técnico CPC 37 
(R1) - Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabili-
dade. Lei nº 6.404/76, com as alterações das Leis nº 11.638/07, 
nº 12.973/14, e legislação complementar. Escrituração Fiscal 
Digital – EFD - Contribuições. Legislação aplicável. Objetivos. 
Implicações. Pessoas jurídicas obrigadas. Contabilidade fiscal: 
Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ: Incidência. Base 
de cálculo. Formas de apuração. Alíquota e pagamento. Contri-
buição Social Sobre o Lucro - CSLL: incidência. Base de cálculo. 
Formas de apuração. Alíquota e pagamento. Elaboração do 
Livro de Apuração do Lucro Real: forma de escrituração fiscal. 
Regra geral de dedutibilidade. Adições e exclusões. Apuração 
do lucro real. Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social - COFINS: incidência. Base de cálculo para regime não 
cumulativo. Alíquota e pagamento. Programa de Integração So-
cial - PIS e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público - PASEP: incidência. Base de cálculo para regime não 
cumulativo. Alíquota e pagamento.

Conhecimento de normas construtivas e de desenho. Desenho 
em meio eletrônico (CAD). Programas de edição de imagens 
vetoriais como Corel Draw ou Adobe Illustrator e de georefe-
renciamento.

Cargo 004 - ASSISTENTE TÉCNICO – TECNOLOGIA DA IN-
FORMAÇÃO – INFRAESTRUTURA

CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literá-

rios e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e 
figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substan-
tivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e 
conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e 
nominal. Colocação pronominal. Crase.

Matemática
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum 

e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. 
Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e 
ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e 
gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: 
forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. 
Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.

Atualidades
Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais 

e culturais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do 1º 
semestre de 2014, divulgados na mídia local e/ou nacional.

Raciocínio Lógico
Estruturas lógicas, lógicas de argumentação, diagramas 

lógicos, sequências.
Cargo 004 - ASSISTENTE TÉCNICO – TECNOLOGIA DA IN-

FORMAÇÃO – INFRAESTRUTURA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Lógica de programação. Linguagens de programação PHP, 

Java, C++ Builder. Programação Java Script, HTML, CSS e 
XML. Gerenciamento de bancos de dados relacionais e SQL. 
Gerenciamento de Apache, MySQL, PostgreSQL e Oracle®. Dre-
amweaver. Controle de backups. Arquitetura de computadores. 
Sistemas operacionais Windows (XP, 7 e 8, Server 2003,2008 
e 2012) e Linux. Redes, TCP/IP, manutenção/suporte de equi-
pamentos tipo IBM-PC; Redes Lan, Wan e Wlan. Instalação e 
manutenção de periféricos. Sistemas operacionais Windows (XP, 
7 e 8, Server 2003,2008 e 2012), Linux e FreeBSD. Instalação 
e organização de programas: direitos e licenças antivírus, pro-
gramas de manutenção de arquivos, obtenção e instalação de 
drivers e dispositivos. Internet: conceitos gerais e protocolos.

Cargo 005 - ANALISTA ADMINISTRATIVO – JURÍDICA
CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literá-

rios e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e 
figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substan-
tivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e 
conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e 
nominal. Colocação pronominal. Crase.

Cargo 005 - ANALISTA ADMINISTRATIVO – JURÍDICA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Direito Constitucional: Constituição Federal de 1988 e 

Emendas Constitucionais. Lei Orgânica do Município de São 
Paulo. Direito Administrativo: Direito Administrativo. Conceito. 
Objeto do Direito Administrativo. Princípios do Direito Adminis-
trativo. Interpretação do Direito Administrativo. Pressupostos 
hermenêuticos do Direito Administrativo: desigualdade jurídica; 
presunção de legitimidade; e poder discricionário. Sistema do 
Contencioso Administrativo e Sistema do Controle Judicial. Re-
gime Jurídico Administrativo. Conceito. Interesse público. Con-
ceito. Interesse público primário e secundário. Supremacia do 
interesse público. Indisponibilidade do interesse público. Estado 
e Administração Pública. Organização do Estado. Organização 
da Administração Pública. Funções do Governo e Função da Ad-
ministração Pública. Princípios Gerais da Administração Pública, 
expressos no artigo 5º e 37, da Constituição Federal de 1988 
e mais os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, 
motivação, segurança jurídica, continuidade do serviço público; 
autotutela e controle judicial.

Poderes administrativos: Conceito. Poder vinculado, discri-
cionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. Ato 
administrativo: conceito e requisitos. Classificação. Revogação, 
anulação e convalidação do ato administrativo. Administra-
ção Pública: Organização. Descentralização. Desconcentração. 
Órgãos públicos: Conceito, competência e classificação. Admi-
nistração Indireta: Autarquias. Fundações Públicas. Empresas 
Públicas. Sociedades de Economia Mista. Agências Reguladoras. 
Agências Executivas. Controle da Administração Indireta. Entes 
de cooperação. Serviços Sociais autônomos. Organizações 
sociais. Servidores e Agentes públicos: Conceito e espécies. 
Classificação. Cargo, emprego e função. Normas constitucionais. 
Direitos e deveres. Responsabilidade dos agentes públicos. 
Improbidade administrativa. Lei de Improbidade Administrativa. 
Ato administrativo: Conceito. Elementos e requisitos. Atri-
butos. Espécies. Extinção. Discricionariedade e vinculação. 
Processo administrativo: Conceito. Requisitos. Objetivos. Fa-
ses. Princípios. Licitação: Conceito. Princípios. Modalidades. 
Tipos. Regime jurídico. Inexigibilidade e dispensa de licitação. 
Procedimento. Crimes. Pregão: presencial e eletrônico. Ata de 
registro de preços. Contrato administrativo: características, 
formalização, execução, rescisão. Espécies. Contrato por esco-
po/serviço continuado; alterações contratuais (qualitativas e 
quantitativas); penalidades (tipos de sanções administrativas); 
rescisão (inexecução, antecipada, amigável, unilateral); repac-
tuação; reequilíbrio econômico-financeiro; Edital; habilitação 
das concorrentes; cerceamento de concorrência; sessão públi-
ca. Convênios e consórcios administrativos. Serviço público: 
Conceito. Classificação. Princípios. Intervenção do Estado no 
domínio econômico. Concessão, permissão e autorização de 
serviço público. Limitações ao direito de propriedade. Função 
social da propriedade. Ocupação temporária. Requisição admi-
nistrativa. Desapropriação: Conceito. Bens públicos: Conceito. 
Classificação. Regime jurídico. Alienação. Bens públicos em 
espécie. Formas de utilização dos bens públicos pelos particula-
res. Imprescritibilidade, impenhorabilidade e não oneração dos 
bens públicos. Regulamento. Objeto. Características. Finalidades. 
Limites. Responsabilidade Extracontratual do ente público. 
Fundamentos e características. Evolução da responsabilidade 
por atos administrativos. Causas excludentes e atenuantes da 
responsabilidade. Reparação do dano. Ação regressiva. Controle 
administrativo, legislativo e judicial da Administração. Controle 
interno e externo. Controle de gestão. Lei de Responsabilidade 
Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). Crimes Contra a Ad-
ministração Pública. Lei nº 8.666 de1993 - Regulamenta o art. 
37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para 
licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 
providências. Processo administrativo. Lei de Processo Adminis-
trativo Municipal (Lei 14.141/07). Infrações e sanções adminis-
trativas. Lei Complementar nº 101/2000: Estabelece normas de 
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 
fiscal e dá outras providências. Lei Complementar nº 123/2006: 
Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis nos 8.212 e 8.213, 
ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de 
maio de 1943, da Lei no 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, 
da Lei Complementar no 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga 
as Leis nos 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de 
outubro de 1999. Lei Federal nº 10.520/2002: Institui, no âmbito 
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos 
do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de 
licitação denominada pregão, para aquisição de bens e servi-
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ANEXO III - DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE RENDA FAMILIAR 
Eu, ______________________________________________________________________, RG 
____________________, CPF ________________________________, DECLARO, para fins de isenção do 
pagamento do valor da taxa de inscrição no Concurso Público Nº 001/2014 São Paulo Urbanismo – SP-
Urbanismo, para o cargo de ............., na especialidade de 
____________________________________________, que a composição de minha renda familiar 
corresponde ao discriminado no seguinte quadro: 
RENDA FAMILIAR (composta por todos os membros da família residente sob o mesmo teto, incluindo a do 
requerente) 

NOME COMPLETO GRAU DE 
PARENTESCO

DATA DE 
NASCIMENTO

REMUNERAÇÃO 
MENSAL EM R$ CPF 

          

          

          

          

          

Estou ciente que poderei ser responsabilizado criminalmente, caso as informações aqui prestadas não 
correspondam à verdade. 

____________________________ 
LOCAL/DATA 

____________________________ 
Assinatura do Candidato 

Cargo 011 - ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO – PLANE-
JAMENTO, PROJETOS URBANOS, PAISAGEM E MEIO AMBIENTE

CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literá-

rios e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e 
figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substan-
tivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e 
conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e 
nominal. Colocação pronominal. Crase.

Matemática
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e 

máximo divisor comum. Potências e raízes. Razão e proporção. 
Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmé-
tica simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º 
graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grande-
zas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Geometria: 
forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. 
Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.

Atualidades
Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais 

e culturais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do 1º 
semestre de 2014, divulgados na mídia local e/ou nacional.

Noções de Informática
MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e 

atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de 
arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, inte-
ração com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 
2010: estrutura básica dos documentos, edição e formatação 
de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores 
simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras 
e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, 
campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2010: estrutura 
básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas 
e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, 
funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos prede-
finidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção 
de dados externos, classificação de dados. MS-PowerPoint 2010: 
estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anota-
ções, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e 
formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração 
de páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. 
Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de 
mensagens, anexação de arquivos. Internet: Navegação Internet, 
conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas.

Cargo - 011 - ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO – PLANE-
JAMENTO, PROJETOS URBANOS, PAISAGEM E MEIO AMBIENTE

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Projetos: urbanismo, paisagismo, geométricos, estruturais, 

de drenagem, pavimentação, fundações, sistemas elétricos e 
hidráulicos. Planilhas eletrônicas, cronogramas e orçamento de 
obras e serviços de arquitetura; materiais de construção; elabo-
ração de especificações técnicas para contratação de obras e 
serviços de arquitetura.

Conhecimentos Humanos: arquitetura de interiores, his-
tória da arquitetura e do urbanismo, conceitos do urbanismo 
contemporâneo como cidade compacta e inclusiva, transporte 
coletivo, urbanismo como gerador de valor social, cultural e 
econômico, conforto ambiental. Técnicas de desenho técnico 
de arquitetura e urbanismo. Autocad, programas de edição 
de imagens vetoriais como Coreldraw ou Adobe Illustrator e 
de Georeferenciamento. Planejamento urbano. Lei Federal nº 
10.257/2001 – Estatuto da Cidade; Lei Federal 6.766/1979 
– Parcelamento do Solo; Lei Federal 12.651/2012 – Código 
Florestal; Lei nº 8.666/1993 – Licitações e Contratos, referente 
às modalidades licitatórias e seus respectivos limites, exigências 
e adequações, às obras e serviços de engenharia. Lei Municipal 
nº 16.050/2014 – Plano Diretor Estratégico da Cidade de São 
Paulo. Lei Municipal nº 13.885/ 2004 – Uso e Ocupação do 
Solo; Lei Municipal n° 11.228/1992 – Código de Obras; Lei Mu-
nicipal nº 14.223/2006 – Cidade Limpa; Leis nº 10.032/1985 e 
10.236/ 1986 – Tombamento; Legislação do transporte público 
municipal: Lei Municipal nº 13.241/01 e Decreto Municipal nº 
42.736/02. Lei Orgânica do Município de São Paulo: Título IV – 
Capítulo VII – Do Planejamento Municipal. Visão territorial da 
cidade: geografia urbana e humana. Normas ABNT: 9050:2004 
(mobilidade e acessibilidade) e demais Normas Técnicas aplica-
das à construção civil.

Cargo 012 - ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO – PLANE-
JAMENTO, PROJETOS URBANOS, PAISAGEM E MEIO AMBIENTE

CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literá-

rios e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e 
figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substan-
tivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e 
conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e 
nominal. Colocação pronominal. Crase.

Matemática
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e 

máximo divisor comum. Potências e raízes. Razão e proporção. 
Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmé-
tica simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º 
graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grande-
zas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Geometria: 
forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. 
Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.

Atualidades
Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais 

e culturais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do 1º 
semestre de 2014, divulgados na mídia local e/ou nacional.

Noções de Informática
MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e 

atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de 
arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, inte-
ração com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 
2010: estrutura básica dos documentos, edição e formatação 
de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores 
simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras 
e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, 
campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2010: estrutura 
básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas 
e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, 
funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos prede-
finidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção 
de dados externos, classificação de dados. MS-PowerPoint 2010: 
estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anota-
ções, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e 
formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração 
de páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. 
Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de 
mensagens, anexação de arquivos. Internet: Navegação Internet, 
conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas.

Cargo - 012 - ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO – PLANE-
JAMENTO, PROJETOS URBANOS, PAISAGEM E MEIO AMBIENTE

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Projetos: geométricos, estruturais, de drenagem, pavimen-

tação, fundações, instalações elétricas e hidráulicas – orçamen-
to, qualificação de serviços , especificação técnica de materiais, 
composição de preços, cronograma físico-financeiro, medições 
de serviços executados. Planilhas eletrônicas: elaboração e 
acompanhamento de cronogramas. AutoCAD e MS Project. 
Planejamento urbano de impacto ambiental de intervenções 
urbanas. Lei Federal nº 8.666/1993 - Licitações e Contratos, 
referente às modalidades licitatórias e seus respectivos limites, 
exigências e adequações às obras e serviços de engenharia; 
Lei Federal nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade; Lei Federal 
nº 9.433/1997 - Política Nacional de Recursos Hídricos; Lei 
Municipal 16.050/2014 - Plano Diretor Estratégico da Cidade de 
São Paulo; Lei Orgânica do Município de São Paulo: Título IV Da 
Organização Municipal, Título V - Do Desenvolvimento Do Mu-
nicípio. Normas ABNT: 9050:2004 (mobilidade e acessibilidade) 
e demais Normas Técnicas aplicadas à construção civil

(Reporting Serv, Analisys Serv, Integration Serv e Databas 
Engine), MySQL. Engenharia de Software: princípios da enge-
nharia de software: formalização; divisão do problema; modu-
larização; abstração; antecipação de mudanças; generalização; 
ciclos de vida de desenvolvimento de sistemas: análise de 
requisitos; modelo cascata; modelo evolutivo; modelo incre-
mental; modelo espiral; prototipação; fases de um projeto de 
sistema; estratégias de teste de software; verificação de reque-
rimentos e objetivos; técnicas de teste de software; estratégias 
de testes de software; testes de módulos; testes integrados;

inspeções de código; revisões de software; qualidade de 
software: classificação das principais qualidades de software; 
requerimentos de qualidade em sistemas de informação; me-
didas de qualidade de software; medidas de confiabilidade de 
software. Técnicas e Linguagens de Programação: conceitos 
básicos: conceitos de lógica e algoritmos; programação estru-
turada; modularização: acoplamento entre módulos e coesão 
de módulos; sub-rotinas: chamadas por endereço, referência 
e valor; programação orientada a objetos; programação por 
eventos; descrição de dados; uso de arquivos. Estrutura de 
Dados (conceitos básicos). Linguagens: Java, JSP, JavaScript; Ar-
quitetura HTML e CSS, J2EE, .Net (WCF, ACP.net). Inglês Técnico

Cargo 010 - ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO – PLANE-
JAMENTO, PROJETOS URBANOS, PAISAGEM E MEIO AMBIENTE

CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literá-

rios e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e 
figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substan-
tivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e 
conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e 
nominal. Colocação pronominal. Crase.

Matemática
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e 

máximo divisor comum. Potências e raízes. Razão e proporção. 
Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmé-
tica simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º 
graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grande-
zas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Geometria: 
forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. 
Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.

Atualidades
Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais 

e culturais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do 1º 
semestre de 2014, divulgados na mídia local e/ou nacional.

Noções de Informática
MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e 

atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação 
de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, 
interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-
Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e forma-
tação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marca-
dores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de 
quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de 
objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2010: 
estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, 
colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso 
de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, 
campos predefinidos, controle de quebras e numeração de pá-
ginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. MS-
PowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, conceitos 
de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções 
de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, 
numeração de páginas, botões de ação, animação e transição 
entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, pre-
paro e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: 
Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e 
impressão de páginas.
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CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literá-

rios e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e 
figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substan-
tivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e 
conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e 
nominal. Colocação pronominal. Crase.

Matemática
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e 

máximo divisor comum. Potências e raízes. Razão e proporção. 
Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmé-
tica simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º 
graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grande-
zas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Geometria: 
forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. 
Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.

Atualidades
Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais 

e culturais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do 1º 
semestre de 2014, divulgados na mídia local e/ou nacional.

Noções de Informática
MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e 

atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação 
de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, 
interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-
Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e forma-
tação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marca-
dores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de 
quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de 
objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2010: 
estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, 
colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso 
de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, 
campos predefinidos, controle de quebras e numeração de pá-
ginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. MS-
PowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, conceitos 
de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções 
de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, 
numeração de páginas, botões de ação, animação e transição 
entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, pre-
paro e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: 
Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e 
impressão de páginas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Cartografia sistemática e temática. Sistemas geográficos de 

informação. Sensoriamento remoto. Geomorfologia. Geologia 
geral. Noções de Hidrologia. Climatologia. Aspectos socioe-
conômicos: noções gerais de economia ambiental, noções de 
geografia humana, noções de geografia política, Impactos 
sociais e econômicos de grandes empreendimentos. Estatística. 
Noções básicas de gestão ambiental. Políticas públicas de 
infraestrutura. Política nacional de meio ambiente. SISNAMA. 
Avaliação de impactos ambientais: métodos e aplicação. Zo-
neamento ambiental. Política nacional de recursos hídricos. 
Estudos de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. 
Licenciamento ambiental: conceito e finalidade, aplicação, 
etapas, licenças, competência, estudos ambientais, análise 
técnica, órgãos intervenientes. Análise geográfica, regional e 
ambiental. Avaliação de impacto ambiental de intervenções 
urbanas. Legislação ambiental estadual e federal. AutoCAD e 
georefenciamento. Lei Federal nº 9.433/1997 - Política Nacional 
de Recursos Hídricos; Lei Federal nº 10.257/2001 - Estatuto da 
Cidade; Lei Orgânica do Município de São Paulo: Título IV Da 
Organização Municipal, Título V - Do Desenvolvimento Do Mu-
nicípio; Lei Municipal nº 16.050/2014 - Plano Diretor Estratégico 
da Cidade de São Paulo.

 EDITAIS

 GABINETE DO PREFEITO
 SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL
SUPERVISÃO GERAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
RELAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS EFETUADOS EM JULHO/2014
ART.116 DA L.O M.S.P. E ART.16 DA LEI NR.8.666/93
U. O. - 11.10. – SGM - GABINETE DO PREFEITO

N.E OBJETO/FORNECEDOR QUANT/UNID. PREÇO/UNIT  PREÇO/TOTAL
Compras/Serviços

00055196 Aq.de passagens aéreas nacionais, conf. ARP nº 008/Sempla-Cobes/2012 - - 57.830,55
 Guerino & Fernandes Turismo e Eventos Ltda - ME
00055199 Aq.de passagens aéreas internacionais, conf. ARP nº 008/Sempla-Cobes/2012  - 126.110,52
 Guerino & Fernandes Turismo e Eventos Ltda – ME
00058280 Adtº Pagamento de diárias – Eq.de Seg.do Prefeito - - 4.200,00
 Wilton Campos
00058284 Adtº Pagamento de pedágios – Eq.de Seg.do Prefeito - - 500,00
 Wilton Campos
00058294 Adtº Viagem Temp.Servidor Int.Administração - - 3.000,00
 Renato Lopes Gomes da Silva
00060359 Adtº Viagem Temp. Servidor Int.Administração - - 1.000,00
 Alcinea Pereira da Silva
00060362 Adtº Despesas de Pequeno Vulto - - 300,00
 Maria Cristiane Pinheiro
00061317 Adtº Viagem Temp. Servidor Int.Administração - - 1.000,00
 Alcinea Pereira da Silva
00061318 Adtº Viagem Temp.Servidor Int. Administração - - 538,80
 Oswaldo Napoleão Alves
   TOTAL 194.479,87

NOTAS DE EMPENHO CANCELADAS
C.N.E OBJETO/FORNECEDOR   PREÇO/TOTAL

Compras/Serviços
00000000 SEM MOVIMENTO   0,00
   TOTAL 0,00

U.O - 11.20. – SGM - GABINETE DO SECRETÁRIO
N.E OBJETO/FORNECEDOR QUANT/UNID. PREÇO/UNIT PREÇO/TOTAL

Compras/Serviços
00054128 Repasse Convênio 329/2007-Implantação de Sinalização Turística na cidade de 
 São Paulo-Of-DAF 201/14   13.936,94
 São Paulo Turismo S/A
00054140 Repasse Convênio 329/2007-Implantação de Sinalização Turística na cidade de 
 São Paulo-Of-DAF 201/14  - 2.788,06
 São Paulo Turismo S/A
00055201 Aq.de passagens aéreas nacionais, conf. ARP nº 008/Sempla-Cobes/2012 - - 50.000,00
 Guerino & Fernandes Turismo e Eventos Ltda - ME
00055209 Aq.de passagens aéreas internacionais, conf. ARP nº 008/Sempla-Cobes/2012  - 90.000,00
 Guerino & Fernandes Turismo e Eventos Ltda - ME
00055843 Fornecimento de decoração verde p/ o 5º andar do Edif. Matarazzo - - 13.583,34
 Boutique de Flores Cecilia e Silvia Ltda ME
00056140 Aq. de Multiprocessador de Alimentos - - 349,00
 Vinicius Chaves dos Santos - EPP
00057006 Aq,de suporte p/ copo descartavel - - 320,00
 F.Bueno Informatica e Tecnologia ME
00057007 Aq.de xicara de café com pires - - 1.364,40
 Athika Comércio de Moveis EIRELI – EPP
00057011 Aq.de garrafa térmica, copo de vidro e coador - - 965,00
 Multi Nox Equipamentos para Restaurantes Ltda
00057013 Aq.de Taça para Água - - 519,60
 ML Rodrigues Comercial Ltda ME
00058083 Aq.de água sanitária - - 132,00
 Pilliar Indústria e Comércio de plásticos e papel ltda
00058126 Aq.de guardanapo de papel - - 4.640,00
 Center Bids Comércio e serviços Ltda EPP
00058144 Aq.de água sanitária - - 132,00
 Pilliar Indústria e Comércio de plásticos e papel ltda
00058892 Pagamento em caráter indenizatório - - 20,00
 Jorge Luiz dos Santos
00058894 Pagamento em caráter indenizatório - - 3,00
 Esdras Condello de Souza
00058895 Pagamento em caráter indenizatório - - 3,00
 Davison Silva Santos
00058896 Pagamento em caráter indenizatório - - 18,00
 Jose Vanderlei Guardacioni
00058898 Pagamento em caráter indenizatório - - 3,00
 Esdras Condello de Souza
00058900 Pagamento em caráter indenizatório - - 3,00
 Davison Silva Santos
00059497 Pagamento em caráter indenizatório - - 3,00
 Carlos Eduardo Araujo
00059502 Pagamento em caráter indenizatório - - 3,00
 Douglas Rene Witzel
00059509 Pagamento em caráter indenizatório - - 12,00
 Lilian Aparecida das Graças de Oliveira
00059512 Pagamento em caráter indenizatório - - 12,00
 Jose Vanderlei Guardacioni
00059582 Manutenção preventiva em relógios Madis Rodbel instalados em SGM - - 660,00
 Madis Rodbel Soluções de Ponto e Acesso Ltda
00059586 Valor p/atender despesas com materiais ou peças - - 1.400,00
 Madis Rodbel Soluções de Ponto e Acesso Ltda
00060104 Adtº - Representação do Município - - 5.000,00
 Paulo Massi Dallari
00060363 Adtº - Despesas de Pequeno Vulto - - 300,00
 Paulo Sergio Maranhão
00060668 Aq.de fragmentadora de papel - - 349,99
 V& M Informática Ltda ME
00061326 Aq.de leitores de código de barras - - 3.416,92
 WMI Informática, Comércio, Serviços, Segurança Eletrônica e Telecomunicaçãao Ltda ME
00061331 Aq.de canetas marcadoras para retroprojetor - - 110,00
 Unic Central Distribuidora de Materiais Ltda ME
00061336 Aq.de canetas marcadoras para retroprojetor - - 175,00
 ILS Informática e Material para Escritório Ltda ME
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