
CONCURSO PÚBLICO 

CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO  

 EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001 / 2003   

A Mesa da Câmara Municipal de Suzano, no uso de suas atribuições legais, faz saber que fará 
realizar neste Município, através da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – VUNESP, em local, data e horário a serem oportunamente 
divulgados, Concurso Público regido de acordo com as Instruções Especiais que ficam fazendo 
parte integrante deste Edital, para provimento de funções, no regime celetista, conforme quadro 
abaixo, com seus respectivos códigos, vagas, taxas de inscrição, vencimentos e cargas horárias, 
bem como os requisitos necessários para cada uma das funções em concurso.   

INSTRUÇÕES ESPECIAIS   
I – DAS FUNÇÕES EM CONCURSO  
1. O Concurso destina-se a selecionar candidatos para preenchimento de vagas existentes nesta 
data e mais as que vagarem ou que forem criadas durante o prazo de validade do concurso e o 
quadro abaixo define as funções em concurso, com seus respectivos códigos, vagas, taxas de 
inscrição, salários e cargas horárias, bem como os requisitos necessários para cada uma das 
funções em concurso. As atribuições relativas a cada uma das funções em concurso encontram-
se discriminadas no Anexo II deste Edital.  

FUNÇÕES EM 
CONCURSO  

(em ordem alfabética)  

CÓDIGOS  

DAS  

FUNÇÕES  

VAGAS TAXAS  

(em 
R$)  

SALÁRIOS  

(em R$)  

ESCOLARIDADE E REQUISITOS  

(na data da inscrição)  

Agente Serviço Parlamentar  C04  07  25,00  685,33  Ensino Fundamental Completo.  
Atendente Protocolar 
Legislativo  

C05      03  25,00  925,48  Ensino Fundamental Completo.  

Auxiliar Administrativo  C06      05  25,00  1.347,07  Ensino Fundamental Completo.  
Chefe de Almoxarifado e 
Patrimônio  

C07  01  25,00  2.822,46  Ensino Fundamental Completo.  

Experiência comprovada na função de 1 
ano.  

Chefe de Serviços 
Administrativos  

E09  01  60,00  3.123,89  Ensino Superior Completo em Direito.  

Experiência comprovada na função de 1 
ano.  

Fotógrafo  D08  01  35,00  925,48  Ensino Médio Completo.  

Curso de fotógrafo e especialidade em 
fotos digitais.  

Motorista para Atend. 
Legislativo  

A01  01  25,00  1.165,71  Alfabetizado.  

Carteira Nacional de Habilitação “D”.  
Serviços Gerais  A02  01  25,00  827,42  Alfabetizado.  
Telefonista  B03  01  25,00  827,42  Ensino Fundamental Incompleto (6ª 

série).  

2. Os vencimentos mencionados se referem ao mês de setembro / 2003. Os demais direitos e 
vantagens são os previstos na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).  



3. A comprovação relativa à habilitação para a função realizar-se-á mediante apresentação de 
cópia autenticada do diploma relativo ao ensino exigido. A experiência exigida deverá ser 
comprovada na data da admissão, conforme previsão constante no Capítulo XI deste Edital.  

4. A lotação e a fixação do horário de trabalho para as funções em concurso serão estabelecidas 
pela Câmara Municipal de Suzano, em escalas que atendam às necessidades dos serviços.  

5. A Câmara Municipal de Suzano poderá fazer remanejamento de funcionários, entre suas 
divisões/diretorias;chefias, não implicando, porém, em redução das vagas oferecidas neste 
Edital.  

II – DAS INSCRIÇÕES  

1. A inscrição implicará a completa ciência e tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, sobre as quais não se poderá alegar desconhecimento.  

2. São requisitos para inscrição:  

2.1. possuir habilitação legal, bem como os requisitos para a função pretendida;  

2.2. ter, à data do encerramento das inscrições, idade mínima de 18 (dezoito) anos;  

2.3. conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital.  

3. São requisitos para ingresso:  

3.1. ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou cidadão português a quem foi deferida a igualdade 
de condições previstas pelo Decreto Federal nº 74361/72;  

3.2. estar em dia com as obrigações eleitorais;  

3.3. estar em dia com as obrigações militares (quando do sexo masculino);  

3.4. possuir, na data da inscrição, os requisitos estabelecidos no item 1, do Capítulo I, deste 
Edital, para a função pretendida;  

3.5. gozar de boa saúde física e mental;  

3.6. não registrar antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e 
políticos;  

3.7. não ter sido demitido ou exonerado de serviço público (federal, estadual ou municipal) em 
conseqüência de processo administrativo (justa causa ou a bem do serviço público).  

4. As inscrições deverão ser efetuadas no período de 20 a 31 de outubro de 2003, em uma das 
modalidades previstas nos itens 4.1. e 4.2. deste Edital.  

4.1.  Através das agências bancárias autorizadas do Banco Banespa S/A. indicadas no Anexo I 
deste Edital, no horário bancário, onde estarão disponíveis ficha e requerimento de inscrição, 
para retirada pelos interessados, devendo proceder da seguinte maneira:  

a)      preencher e assinar a ficha de inscrição e o requerimento de inscrição;  



b)      apresentar original da Cédula Oficial de Identidade ou Cédula de Identidade Profissional ou 
Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Certificado de Reservista;  

c)       entregar a ficha e o requerimento de inscrição;  

d)      pagar o valor relativo à taxa de inscrição, a título de ressarcimento de despesas com 
material e serviços, respeitados os seguintes valores:  

- ensino fundamental (incompleto ou completo) ou alfabetizado:         R$25,00  

- ensino médio/técnico:                                                                         R$35,00  

- ensino superior:                                                                                  R$60,00  

e) o pagamento da importância poderá ser efetuado em dinheiro ou em cheque. Entretanto os 
pagamentos efetuados em cheque somente serão considerados quitados após a respectiva 
compensação. Se devolvido, por qualquer motivo, a inscrição será considerada sem efeito;  

f) no caso de inscrição por procuração, será exigida a entrega do respectivo mandato, 
acompanhado de cópia autenticada do documento de identidade do candidato, bem como a 
apresentação do documento de identidade do procurador. Deverá ser entregue uma procuração 
para cada candidato e esta ficará retida;  

g) nenhum documento será retido no momento da inscrição, exceto no caso do item anterior;  

h) a assinatura na ficha de inscrição implicará a satisfação das exigências relacionadas nos itens 
2 e 3 deste Capítulo. Fica dispensada a imediata apresentação dos documentos comprobatórios; 
todavia, por ocasião da admissão serão exigidos dos candidatos habilitados os documentos que 
confirmam as declarações dos itens acima mencionados.  

4.2. Através da internet, no endereço www.vunesp.com.br, no mesmo período (20 a 31 de 
outubro de 2003). O pagamento da taxa correspondente deverá ser realizado, em qualquer 
agência da rede bancária, até o dia 31/10/2003 (último dia de inscrição).  

4.2.1. Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pela internet somente poderá ser 
utilizado o boleto bancário impresso pela mesma via. Não serão aceitos pagamentos de inscrição 
pela internet por meio de transferência bancária ou depósito bancário.  

4.2.2. A inscrição será confirmada pela Fundação VUNESP, no endereço eletrônico fornecido pelo 
candidato ao realizá-la, somente após comunicação, pelo banco, do pagamento da taxa 
correspondente.  

4.2.3. A Fundação VUNESP e a Câmara Municipal de Suzano, não se responsabilizam por 
solicitação de inscrição pela internet não recebida por motivos de ordem técnica dos 
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como 
outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.  

5. O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão, bem como pelas informações 
prestadas, pessoalmente ou por seu procurador, na ficha e no requerimento de inscrição. O 
candidato que preencher a ficha de inscrição com dados incorretos ou rasurados, ou que fizer 
qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, que não possa satisfazer todas as condições 
estabelecidas neste Edital, terá cancelada sua inscrição, tendo, em conseqüência, anulados 
todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado nas provas e exames e que o fato seja 
constatado posteriormente. Efetuada a inscrição, não será permitida alteração ou troca do 



função apontada na ficha de inscrição, bem como não haverá devolução da taxa recolhida, em 
hipótese alguma.  

6.                   Não serão aceitos pedidos de isenção de pagamento do valor da taxa de inscrição.  

7.                   Não será permitida inscrição por via postal, fac-simile, condicional ou fora do prazo 
estabelecido.  

8.                   A devolução da taxa de inscrição somente ocorrerá se o Concurso Público não se 
realizar. A responsabilidade da devolução recairá sobre a Fundação VUNESP.  

9.                   No ato de inscrição não serão solicitados os documentos comprobatórios do 
estabelecido nos itens 2 e 3 deste Capítulo, sendo obrigatória a sua comprovação quando da 
convocação para admissão, não cabendo recurso.  

10.               A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição, prova ou admissão do candidato, 
desde que seja verificada falsidade de declarações ou irregularidades nas provas ou 
documentos.  

11.               Os candidatos portadores de deficiência deverão especificar, na ficha de inscrição, o 
tipo de deficiência de que são portadores. Deverão, ainda, entregar/encaminhar, pessoalmente 
ou via sedex, à Fundação VUNESP, localizada na Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água 
Branca/Perdizes, São Paulo, SP – CEP 05002-062, até o dia 05 de novembro de 2003, 
requerimento, acompanhado de laudo médico que ateste a espécie e o grau ou nível da 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de 
adaptação da sua prova.  

12.               Os candidatos que necessitarem de prova especial (braile ou ampliada)  deverão 
requerê-la durante o período de inscrição, pessoalmente ou via SEDEX, à Fundação VUNESP, 
localizada na Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Branca/Perdizes, São Paulo, SP – CEP 
05002-062. Os candidatos que não o fizerem até o período previsto para a inscrição, não terão 
sua prova especial preparada, seja qual for o motivo alegado.  

13.     Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados 
pela Câmara Municipal de Suzano, para exame médico específico, quando da admissão, com 
finalidade de avaliação da compatibilidade entre as atribuições da função e a deficiência 
declarada.  

14.     Será excluído do concurso o candidato que:  

14.1.           Não tiver configurada a deficiência declarada;  

14.2.           Tiver deficiência considerada incompatível com as atribuições da função.  

15. O candidato portador de deficiência que não o declarar no ato de inscrição, e/ou o que não 
enviar laudo médico conforme determinado no item 14, deste Capítulo, não poderá impetrar 
recurso em favor de sua situação.  

16. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado, desde que aprovadas, 5% (cinco por 
cento) das vagas do presente Concurso Público, desde que as atribuições da função sejam 
compatíveis com a deficiência de que são portadoras, em obediência ao disposto na Lei Federal  
nº 7853/89 e no Decreto Federal nº 3298/99.  



17. Serão consideradas deficiências aquelas conceituadas pela medicina especializada, de acordo 
com os padrões mundialmente estabelecidos, e que constituam inferioridade que implique em 
grau acentuado de dificuldade para integração social.  

18. Não serão considerados como deficiência, os distúrbios passíveis de correção.  

19. Após o ingresso do candidato portador de deficiência, a mesma não poderá ser argüída para 
justificar a concessão de readaptação de função, bem como para aposentadoria por invalidez.  

20. As pessoas portadoras de deficiência participarão do Concurso Público em igualdade de 
condições com os demais candidatos no que se refere conteúdo, avaliação, duração, data, 
horário e local de realização das provas.  

   
III – DAS PROVAS  
1.       O concurso público consistirá de provas conforme descrito no quadro abaixo.  

FUNÇÕES  

(em ordem alfabética das funções)  

CÓDIGOS 
DAS  

FUNÇÕES  

PROVAS  

   

NÚMERO 
DE ITENS 

Agente Serviço Parlamentar  C04  
Língua Portuguesa  

Matemática  

20  

20  

Atendente Protocolar Legislativo  C05  
Língua Portuguesa  

Matemática  

20  

20  

Auxiliar Administrativo  C06  

Língua Portuguesa  

Matemática  

Prova Prática                                    (2º 
fase)  

        20  

20  

Chefe de Almoxarifado e Patrimônio  C07  

Língua Portuguesa  

Matemática  

Conhecimentos Específicos  

       15  

15  

10  

Chefe de Serviços Administrativos  E09  
Língua Portuguesa  

Conhecimentos Específicos  

10  

40  

Fotógrafo  D08  

Língua Portuguesa  

Matemática  

Conhecimentos Específicos  

15  

15  

20  

Motorista para Atend. Legislativo  A01  

Linguagem  

Raciocínio Matemático  

Conhecimentos Específicos  

Prova Prática                                    (2º 

10  

10  

10  



fase)  

Serviços Gerais  A02  
Linguagem  

Raciocínio Matemático  

15  

15  

Telefonista  B03  

Língua Portuguesa  

Matemática  

Prova Prática                                    (2º 
fase)  

20  

20  

2. As provas objetivas terão caráter eliminatório e classificatório e serão compostas da seguinte 
forma:  

2.1. questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas, valendo 100 (cem) pontos, para 
as funções com exigência de escolaridade equivalente ao ensino superior completo, ao ensino 
médio completo e ao ensino fundamental completo;  

2.2. questões de múltipla escolha com 4 (quatro) alternativas, valendo 100 (cem) pontos, para 
as funções com exigência de escolaridade equivalente ao ensino fundamental incompleto e ao 
alfabetizado.  

3. As Provas Objetivas terão a duração de 3 (três) horas.  

4. As provas versarão sobre os programas constantes do Anexo II deste Edital.  

5 As provas relativas à 2ª fase, a saber: prova prática (para as funções de Auxiliar Administrativo, Motorista 
para Atend.Legislativo e Telefonista) serão realizadas em época posterior, a ser divulgada oportunamente, 
conforme previsto no Capítulo VI deste Edital.  

IV – DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS  

1.     As provas serão realizadas em data, local e horário a serem comunicados oportunamente, 
através de publicação na Imprensa Oficial local. As provas serão realizadas na cidade de Suzano 
e, eventualmente, se a capacidade das escolas não for suficiente para atender a todos os 
inscritos, nas cidades de Mogi das Cruzes e Poá.  

2.     O cartão de convocação será encaminhado aos candidatos pelo correio. A comunicação feita 
ao candidato através do correio não tem caráter oficial, é meramente informativa. Assim sendo, 
aquele que não receber o cartão até 3 (três) dias antes da data prevista para as provas deverá 
procurar por listagem afixada na Câmara Municipal de Suzano, na Rua Paraná, 70 – Jardim 
Paulista, na cidade de Suzano – Estado de São Paulo, ou acompanhar na Imprensa Oficial local a 
publicação do Edital de Convocação para as provas ou no site www.camarasuzano.sp.gov.br. Só 
será permitida a participação nas provas na respectiva data, horário e no local constante do 
Edital e do cartão de convocação.  

3. O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas com antecedência mínima 
de 30 minutos, munido de:  

3.1. comprovante de inscrição;  

3.2. original de um dos documentos de identidade a seguir:  

a)        Cédula de Identidade (RG);  



b)       Carteira de Órgão ou Conselho de Classe;  

c)       Carteira de Trabalho e Previdência Social;  

d)       Certificado Militar;  

e)       Carteira Nacional de Habilitação - modelo novo (com foto).  

3.3. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a 
identificação do candidato com clareza.  

3.4. Não serão aceitos protocolos nem cópias dos documentos citados, ainda que autenticadas, 
ou quaisquer outros documentos diferentes dos acima definidos.  

3.5. Não serão aceitas carteiras funcionais.  

4. Não será admitido na sala de provas o candidato que se apresentar após o horário 
estabelecido para o seu início.  

5. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato.  

6. Durante as provas não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de livros, manuais, impressos ou anotações, máquinas calculadoras 
e agendas eletrônicas ou similares, relógio de pulso, telefone celular, BIP, walkman, gravador ou 
qualquer outro receptor de mensagens.  

7. Será eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a realização das provas, for 
surpreendido comunicando-se com outro candidato ou com terceiros, verbalmente, por escrito 
ou por qualquer outro meio de comunicação.  

8. O candidato não poderá ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento de um fiscal.  

9. O candidato só poderá retirar-se da sala de provas depois de decorrida 1 (uma) hora e 30 
(trinta) minutos do início das mesmas.  

10. O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta esferográfica de tinta 
azul ou preta, lápis preto nº 2 e borracha macia.  

10.1. Para realizar as Provas Objetivas:  

10.1.1. O candidato receberá Caderno de Questões e Folha Definitiva de Respostas.  

10.1.2. As respostas deverão ser assinaladas, pelo candidato, com caneta de tinta azul ou preta, 
na Folha Definitiva de Respostas.  

10.1.3. A Folha Definitiva de Respostas e o Caderno de Questões deverão ser devolvidos ao 
fiscal, ao término da prova.  

10.1.4. A Folha Definitiva de Respostas é o único documento válido para correção e leitura ótica.  

10.1.5. Não serão computadas questões não respondidas nem questões que contenham mais de 
uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível.  



11. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado constante na Ficha de 
Inscrição ou fazer alguma reclamação ou sugestão, deverá procurar a sala de coordenação no 
local em que estiver prestando prova.  

12. Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que:  

12.1. apresentar-se após o fechamento dos portões;  

12.2. não apresentar documento de identidade conforme previsto no item 3 deste Capítulo;  

12.3. não comparecer a qualquer das provas, seja qual for o motivo alegado;  

12.4. ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal;  

12.5. for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas, 
impressos não permitidos ou calculadoras;  

12.6. estiver portando qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação;  

12.7. lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;  

12.8. não devolver o material solicitado pelo fiscal na sala de provas;  

12.9. perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.  

V – DO JULGAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS  
1. As provas objetivas serão avaliadas, em seu conjunto, na escala de 0 (zero) a 100 (cem) 
pontos.  
2. Será considerado habilitado, nesta fase, o candidato que obtiver pontuação igual ou superior 
a 50 (cinqüenta) pontos nas provas objetivas.  

VI – DAS PROVAS DA 2ª FASE (Prova Prática para as funções de Auxiliar 
Administrativo, Motorista para Atend. Legislativo e Telefonista)  
1.     Da Prova Prática para a função de Auxiliar Administrativo.  

1.1.     Serão convocados, através de publicação na Imprensa Oficial local, para a prova prática, 
os melhores classificados na prova objetiva obedecida a proporção de 10 (dez) vezes o número 
de vagas existentes. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas condições 
serão convocados.  

1.2.     A(s) data(s) e o(s) local(is) da Prova Prática serão pré-estabelecidos no Edital de 
Convocação. A aplicação da prova prática será de responsabilidade da Fundação Vunesp e 
realizar-se-á na cidade de Suzano e ou Mogi das Cruzes e Poá.  

1.3.     Para a realização da Prova Prática, o candidato deverá apresentar-se munido de 
documento de identidade no seu original.  

1.4.     O caráter desta prova será eliminatório e classificatório.  



1.5.     Não haverá aplicação da prova fora dos locais pré-estabelecidos. Não haverá, em hipótese 
alguma, segunda chamada.  

1.6.     A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 200 (duzentos) pontos, utilizando-se 
critério de avaliação de escore bruto.  

1.7.     Buscando aferir o conhecimento do candidato, a prova constará de duas partes: utilização 
de Editor de texto (Microsoft Word 97/2000) e de Planilha (Microsoft Excel 97/2000), em 
microcomputador do tipo PC com processador 486 ou Pentium, em ambiente gráfico Microsoft 
Windows. A aplicação será feita por turmas, sendo os candidatos chamados em intervalos de 40 
(quarenta) minutos.  

1.8.     A prova no Word será avaliada quanto à digitação de texto (transcrição) e à formatação 
do texto (alfa/numérico) digitado e terá a duração de 10 minutos.  

1.9.     Na produção/digitação serão considerados os toques brutos e os erros (número e tipos de 
erros cometidos na transcrição), na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.  

1.9.1 Os toques brutos correspondem ao número total de toques dados pelo candidato, incluindo 
vírgulas, espaços, pontos, acentuação e mudanças de parágrafo.  

1.9.2 Os erros serão observados toque a toque, comparando-se com o texto original, 
considerando-se 1 (um) erro cada uma das seguintes ocorrências:  

a)       inversão de letras, omissão e/ou acentos de letras, sinais e/ou acentos; letras, sinais e/ou 
acentos errados; duplicação de letras;  

b)       falta de espaço entre as palavras; espaço a mais entre palavras e letras;  

c)       falta ou uso indevido de maiúsculas;  

d)       tabulação desigual; falta de tabulação e colocação de tabulação onde não existir.  

1.9.3 Os toques líquidos serão calculados levando-se em conta o número de toques brutos, 
diminuído do número de erros cometidos, segundo a fórmula:  TL = (TB – ERROS), onde:  

TL = toques líquidos  

TB = toques brutos  

ERROS = toques errados  

1.10.          Em princípio, a nota 100 (cem) será atribuída à transcrição sem erros, em que o 
candidato tenha produzido 660 (seiscentos e sessenta) toques líquidos.  

1.11.          A formatação do texto digitado, que seguirá as instruções a serem dadas quando da 
aplicação da prova, será pontuada de 0 (zero) a 50 (cinqüenta) pontos, sendo os seguintes erros 
observados e pontuados em 5 (cinco) para cada ocorrência: fonte, tamanho, alinhamento, 
espaçamento (entre linhas, entre parágrafos), negrito, itálico, sublinhado, margem, parágrafo.  

1.12.          A prova no Excel será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinqüenta) pontos e 
constará de um rol de tarefas a serem realizadas em 10 minutos, de acordo com instruções 
predeterminadas. As divergências serão consideradas como erro, com a seguinte pontuação:  



a) ausência de logotipo; brasão; título; classificação; cálculo, sombreamento, grade de tabela – 
desconto de 5 pontos para cada ausência;  

b) uso indevido (contrariando as especificações) de fonte; tamanho da fonte; alinhamento, 
formato – desconto de 3 pontos para cada erro;  

c) para cada uma das seguintes ocorrências, desconto de 1 ponto;  

c.1.) inversão de letras; omissão e/ou excesso de letras, sinais e/ou acentos; letras, sinais e/ou 
acentos errados; duplicação de letras;  

c.2.) falta de espaço entre palavras; espaço a mais entre palavras ou letras;  

c.3.) falta ou uso indevido de maiúsculas;  

c.4.) tabulação desigual; falta de tabulação e colocação de tabulação onde não existe.  

1.13.          Em princípio, a nota 50 (cinqüenta) será atribuída ao cumprimento das tarefas sem 
erro de dados e especificações.  

1.14.          A nota da prova prática corresponderá à soma dos pontos obtidos na prova de Word 
(digitação e formatação) e Excel. Será considerado habilitado na prova prática o candidato que 
obtiver nota igual ou superior a 75 (setenta e cinco) na prova de Word e 25 (vinte e cinco) na 
prova de Excel.  

1.15.          Não haverá, em hipótese alguma, vista ou revisão de prova(s).  

2,. Da Prova Prática para a função de Motorista para Atend.Legislativo.  

2.1. Serão convocados, através de publicação na Imprensa Oficial local, para a prova prática, os 
melhores classificados na prova objetiva obedecida na proporção de 10 (dez) vezes o número de 
vagas existentes. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas condições 
serão convocados.  

2.2. A(s) data(s) e o(s) local(is) da Prova Prática serão pré-estabelecidos no Edital de 
Convocação. A aplicação da prova prática será de responsabilidade da Fundação Vunesp e 
realizar-se-á na cidade de Suzano e ou Mogi das Cruzes e Poá.  

2.3. Para a realização da Prova Prática, o candidato deverá apresentar-se munido de documento 
de identidade no seu original, bem como de Carteira Nacional de Habilitação, categoria “D”, 
dentro do prazo de validade, fazendo uso de óculos (ou lentes de contato), quando houver essa 
exigência na CNH.  

2.4. O percurso terá duração de, aproximadamente, 20 (vinte) minutos. Esse percurso objetiva 
aferir a experiência, adequação de atitudes, postura e habilidades do candidato em dirigir 
veículos, de acordo com o itinerário preestabelecido, na cidade ou na estrada. A avaliação 
incidirá sobre a demonstração prática dos conhecimentos e habilidades na prática do volante.  

2.5. Será considerado habilitado nesta prova o candidato que obtiver pontuação igual ou 
superior a 50 (cinqüenta) pontos.  

2.6. O caráter desta prova será eliminatório e classificatório.  



2.7. Não haverá aplicação da prova fora dos locais pré-estabelecidos. Não haverá, em hipótese 
alguma, segunda chamada.  

3. Da Prova Prática para a função de Telefonista.  

3.1. Serão convocados, para a Prova Prática, através de publicação na Imprensa Oficial local, os 
candidatos melhores classificados na prova objetiva, na proporção de 10 (dez) vezes o número 
de vagas existentes. Havendo empate nessa última colocação, todos os candidatos nessa 
situação serão convocados.  

3.2.  A(s) data(s) e o(s) local(is) da Prova Prática serão pré-estabelecidos no Edital de 
Convocação. A aplicação da prova prática será de responsabilidade da Fundação Vunesp e 
realizar-se-á na cidade de Suzano e ou Mogi das Cruzes e Poá.  

3.3. Para a realização da Prova Prática, o candidato deverá apresentar-se munido de documento 
de identidade no seu original.  

3.4. A avaliação incidirá sobre a demonstração prática dos conhecimentos, habilidades e atitudes 
na execução das atividades relacionadas com as atribuições inerentes à função pretendida, 
sendo atribuídos pontos aos trabalhos executados pelo candidato. O equipamento utilizado para 
a execução dessa prova será o seguinte: central de PABX, com mesa operadora, modelo TI-
3130, digital, marca Intelbrás.  

3.5. Será considerado habilitado nesta prova o candidato que obtiver pontuação igual ou 
superior a 50 (cinqüenta) pontos.  

3.6. O caráter desta prova será eliminatório e classificatório.  

3.7. Não haverá aplicação da prova fora dos locais pré-estabelecidos. Não haverá, em hipótese 
alguma, segunda chamada.  

VII – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL  

1. A nota final dos candidatos habilitados corresponderá:  

1.1.              à soma da nota obtida nas Provas Objetivas, mais a nota da Prova Prática, para as 
funções de Auxiliar Administrativo, Motorista para Atend. Legislativo e Telefonista;  

1.2.              à nota obtida nas Provas Objetivas, para as demais funções em concurso.  

2. Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente da nota final obtida, 
enumerados em duas listas classificatórias, sendo uma geral e outra especial (portadores de 
deficiência).  

3. A Lista Especial dos aprovados (portadores de deficiência) será publicada na Imprensa Oficial 
local, em ordem alfabética.  

4. O exame médico específico será realizado em órgão a ser indicado 
pela Câmara Municipal de Suzano.  

5. Não caberá recurso da decisão proferida pelo profissional encarregado da realização do exame 
médico específico.  

VIII – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE  



1. Na hipótese de igualdade de classificação, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:  

1.1.         para as funções de Auxiliar Administrativo e Telefonista:  

1.1.1. obtiver maior nota na Prova Prática;  

1.1.2. obtiver maior número de acertos em Língua Portuguesa;  

1.1.3. tiver maior idade.  

      1.2. para a função de Motorista para Atend. Legislativo  

1.2.1. obtiver maior nota na Prova Prática;  

1.2.2. obtiver maior número de acertos em Conhecimentos Específicos;  

1.2.3. tiver maior acertos em Raciocínio Matemático;  

1.2.4. tiver maior idade.  

      1.3. para a função de Serviços Gerais:  

1.3.1. obtiver maior número de acertos em Raciocínio Matemático:  

1.3.2. tiver maior idade.  

      1.4. para as funções de Chefe de Almoxarifado e Patrimônio e de Fotógrafo:  

1.4.1. obtiver maior número de acertos em Conhecimentos Específicos;  

1.4.2. obtiver maior número de acertos em Língua Portuguesa;  

1.4.3. tiver maior idade.  

      1.5. para as funções de Agente Serviço Parlamentar e Atendente Protocolar Legislativo:  

1.5.1. obtiver maior número de acertos em Língua Portuguesa;  

1.5.2. tiver maior idade.  

      1.6. para a função de Chefe de Serviços Administrativos:  

1.6.1. obtiver maior número de acertos em Conhecimentos Específicos;  

1.6.2. tiver maior idade.  

IX – DOS RECURSOS  

1. O prazo para interposição de recurso será de 3 (três) dias úteis do fato que lhe deu origem.  

2. O recurso deverá ser apresentado de forma individualizada, ou seja, 1 (um) recurso para cada 
questão e em 2 (duas) vias de igual teor (original e cópia).  



3. Devem constar do recurso: o nome do candidato, número de inscrição, número do documento 
de identidade, nome e código da função para a qual se inscreveu, endereço, bem como a 
fundamentação ou o embasamento com as devidas razões do recurso.  

4. O recurso deverá ser protocolado na Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de 
Suzano, na Rua Paraná, 70 – Jardim Paulista, na cidade de Suzano – Estado de São Paulo, no 
horário das 8:00 (oito) às 17:00 (dezessete) horas.  

5. Os recursos recebidos serão encaminhados à Fundação VUNESP para 
análise e manifestação a propósito do argüido, após o que serão 
devolvidos à Comissão do Concurso para decisão, respeitado o prazo 
máximo de 30 (trinta) dias.  

6. As respostas aos recursos interpostos serão objeto de publicação na Imprensa Oficial local.  

7. Serão indeferidos os recursos interpostos fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital, 
bem como aqueles que não apresentarem fundamentação e embasamento.  

X - HOMOLOGAÇÃO  

1. Após a realização de todas as fases do Concurso Público e publicada a lista de classificação 
final dos candidatos na Imprensa Oficial local, o resultado será homologado por ato da Mesa da 
Câmara Municipal, sendo objeto de publicação na Imprensa Oficial local.  

XI – DA ADMISÃO/INGRESSO  

1. A admissão obedecerá à ordem de classificação dos candidatos, de acordo com as 
necessidades da Câmara Municipal de Suzano.  

2.   A convocação para preenchimento das vagas será feita por meio de Edital a ser publicado na 
Imprensa Oficial local, além de correspondência oficial registrada, com Aviso de Recebimento 
(AR), a ser encaminhada para o endereço informado pelo candidato na ficha de inscrição.  

3.   Quando convocado, o candidato deverá comparecer ao local estabelecido, exatamente dentro 
do prazo estipulado no Edital e na correspondência. O não comparecimento implicará em 
desclassificação automática.  

4. Quando convocado para contratação, o candidato será submetido à inspeção de saúde, ou a 
exame médico específico (portadores de deficiência), de caráter eliminatório, para avaliação de 
suas condições físicas e mentais pelo órgão de saúde indicado pela Câmara Municipal de Suzano, 
que terá decisão terminativa. Considerado apto para o desempenho da função, o candidato 
firmará contrato juntamente com o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Suzano, e terá 
prazo de até 15 (quinze) dias para apresentar-se na função, mediante apresentação de toda da 
documentação comprobatória, conforme discriminado a seguir:  

4.1. 2 (duas) fotos 3X4, mais 2 (duas) fotos 2x2 (recentes);  

4.2. CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social), que contenha em seus registros a 
experiência exigida para ocupar a função pretendida, não sendo atestados ou declarações para 
tal comprovação;  

4.3. Carteira de Identidade (cópia autenticada ou original acompanhado de cópia simples);  



4.4. Cadastro de Pessoa Física (cópia autenticada ou original acompanhado de cópia simples);  

4.5. PIS/PASEP (cópia autenticada ou original acompanhado de cópia simples);  

4.6. Título de Eleitor e comprovante de haver votado na última eleição – 2 turnos (cópia 
autenticada ou original acompanhado de cópia simples);  

4.7. Certidão de Nascimento (cópia autenticada ou original acompanhado de cópia simples);  

4.8. Certificado de Reservista (cópia autenticada ou original acompanhado de cópia simples);  

4.9. Certidão Negativa de Antecedentes Criminais expedida pela Secretaria de Segurança Pública 
da área de seu domicílio (original);  

4.10. Certidão de Casamento, se for casado (cópia autenticada ou original acompanhado de 
cópia simples);  

4.11. Certidão de Nascimento dos filhos (cópia autenticada ou original acompanhado de cópia 
simples);  

4.12. Carteira de Vacina de filhos menores de 14 anos (cópia autenticada ou original 
acompanhado de cópia simples);  

4.13. Documento de habilitação específica para o exercício da função, bem como da respectiva 
especialidade, se for o caso (cópia autenticada ou original acompanhado de cópia simples), e;  

4.14. Certidão e/ou declaração emitida pelo órgão competente, que conste função ou emprego 
exercido naquele órgão, horário de trabalho e respectivos vencimentos, para comprovação de 
acúmulo lícito de função ou emprego público (original);  

4.15. Declaração de acúmulo ou não de função/emprego/função públicos (original);  

4.16. Certidão expedida pelo órgão competente, indicando o tipo de aposentadoria (somente 
para os aposentados em função/emprego/função públicos, desde que as funções estejam 
previstos nas acumulações legais previstas pela Constituição Federal) - original;  

4.17. Outros documentos que a Câmara Municipal de Suzano julgar necessários, os quais serão 
solicitados em tempo hábil e de forma inequívoca.  

5. Para ingresso não serão aceitos protocolos.  

XII  - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

1. A convocação para ingresso dos candidatos habilitados, de acordo com as necessidades da 
Câmara Municipal de Suzano obedecerá à ordem de classificação, não gerando a aprovação o 
direito à nomeação.  

2. Para efeito de ingresso, fica o candidato sujeito à aprovação em exame médico (conforme 
previsto no item 4, do Capítulo XI, deste Edital, bem como apresentação dos documentos que 
lhe foram exigidos.  

3. A inexatidão das informações ou a constatação de irregularidades em documentos, ainda que 
verificadas posteriormente, eliminará o candidato do Concurso.  



4. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, 
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, ou até a data da 
convocação dos candidatos para a prova correspondente, circunstância que será mencionada em 
edital ou aviso publicado.  

5. As vagas reservadas aos portadores de deficiência ficarão liberadas se não tiver ocorrido 
inscrição ou aprovação desses candidatos, nos termos do parágrafo 2º da Lei Complementar nº 
683/92.  

6. Fica delegada competência à Mesa da Câmara Municipal de Suzano para tomar providências 
necessárias ao Concurso, inclusive a convocação de pessoal para execução e/ou 
acompanhamento dos trabalhos afetos ao mesmo, bem como constituição de comissão para 
fiscalização de todas as fases dos trabalhos.  

7. O Concurso terá validade de dois anos, contados da data de sua homologação, podendo ser 
prorrogado por igual período, a critério da Câmara Municipal.  

8. Em caso de alteração dos dados constantes na ficha de inscrição, após a emissão da 
classificação final, o candidato deverá requerer a atualização dos dados através de formulário 
específico protocolado na Câmara Municipal de Suzano.  

9. A participação do candidato e sua classificação final no concurso será comprovada unicamente 
através da publicação da homologação da lista final dos aprovados na Imprensa Oficial local. 
Não serão fornecidos atestados, certidões ou certificados relativos à classificação ou notas 
obtidas pelos candidatos, valendo para tal fim a publicação na Imprensa Oficial local.  

10. Os aposentados em emprego/função/função públicos somente serão nomeados, mediante 
aprovação neste concurso, se as funções estiverem previstos nas acumulações legais previstas 
pela Constituição Federal. Neste caso, o aposentado deverá apresentar, na data da nomeação, 
certidão expedida pelo órgão competente, que indique o tipo de aposentadoria.  

11. Os casos omissos serão resolvidos pela Mesa da Câmara Municipal de Suzano.  

ANEXO I - AGÊNCIAS AUTORIZADAS DO BANESPA  

ENDEREÇOS / BAIRROS  MUNICÍPIOS  
Rua Prudente de Moraes, 52 – Centro  Arujá  
Av. XV de Novembro, 81/85 – Centro  Ferraz de 

Vasconcelos  
Rua Major Paula Lopes, 57 – Centro  Guararema  
Rua Cap. Gabriel, 262 – Centro  Guarulhos  
Rua Cap. José Leite, 70 – Centro  Itaquaquecetuba  
Av. Vol. Fernando P. Franco, 175 – Centro  Mogi das Cruzes  
Av. 9 de Julho, 18 – Centro  Poá  
Rua Afonso Sardinha, 238 – Lapa  São Paulo  
Av. Angélica, 1784 – Santa Cecília  São Paulo  
Rua Maciel Monteiro, 297 – Artur Alvim  São Paulo  
Av. Brig. Luiz Antonio, 476 – Bela Vista  São Paulo  
Rua Cajuru, 929/931 – Belenzinho  São Paulo  
Av. Adolfo Pinheiro, 280/294 – Santo Amaro  São Paulo  
Av. Rangel Pestana, 2252 – Brás  São Paulo  
Rua Domingos de Morais, 1471 – Vila Mariana  São Paulo  
Av. Guilherme Cotching, 1420/32 – Vila Maria  São Paulo  
Av. Celso Garcia, 3863 – Tatuapé  São Paulo  



Av. Lins de Vasconcelos, 128 – Cambuci  São Paulo  
Av. Amador Bueno da Veiga, 1730/1746 – Vila Esperança  São Paulo  
Pça. P.Aleixo Monteiro Mafra, 36 – São Miguel Paulista  São Paulo  
Rua Gal. Francisco Glicério, 471 – Centro  Suzano  

ANEXO II – PROGRAMAS  

1) PARA AS FUNÇÕES COM EXIGÊNCIA DE NÍVEL DE ESCOLARIDADE EQUIVALENTE A 
ALFABETIZADO - funções de Motorista para Atend. Legislativo (código A01) e de Serviços Gerais 
(código A02).  

Linguagem.  

Raciocínio Matemático.  

Conhecimentos Específicos para a função de Motorista para Atend.Legislativo (código A01): 
Legislação de trânsito: Código de Trânsito Brasileiro, abrangendo os seguintes tópicos: 
administração de trânsito, regras gerais para circulação de veículos, os sinais de trânsito, 
registro e licenciamento de veículos, condutores de veículos, deveres e proibições, as infrações à 
legislação de trânsito, penalidades e recursos. Mecânica de veículos: conhecimentos elementares 
de mecânica de automóveis, troca e rodízio de rodas; regulagem de motor, regulagem e revisão 
de freios, troca de bomba d´água, troca e regulagem de tensão nas correias, troca e regulagem 
da fricção, troca de óleo. Serviços corriqueiros de eletricidade: troca de fusíveis, lâmpadas, 
acessórios simples etc.  

2) PARA A FUNÇÃO COM EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (6ª série 
concluída) – função de Telefonista (código B03).  

Língua Portuguesa: Compreensão/Interpretação de texto. Sinônimo e antônimo. Sentido próprio 
e figurado das palavras. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. A frase afirmativa, interrogativa e 
exclamativa e sua pontuação. Substantivo e Adjetivo: flexão de gênero, número e grau. Verbos: 
regulares, irregulares e auxiliares. Concordância entre substantivo e adjetivo e entre verbo e 
substantivo. Emprego de pronomes. Confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas.  

Matemática: Operações com números inteiros e fracionários: adição, subtração, multiplicação e 
divisão. Sistemas de medidas: tempo, comprimento, capacidade, massa, quantidade. Regra de 
três simples: direta. Porcentagem. Raciocínio lógico: formas e seqüências numéricas. Resolução 
de situações-problema.  

3) PARA AS FUNÇÕES COM EXIGÊNCIA DE NÍVEL DE ESCOLARIDADE EQUIVALENTE AO ENSINO 
FUNDAMENTAL COMPLETO (8ª série concluída) - funções de Agente Serviço Parlamentar (código 
C04), Atendente Protocolar Legislativo (código C05), Auxiliar Administrativo (código C06) e 
Chefe de Almoxarifado e Patrimônio (código C07).  

Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Sinônimo e antônimo. Ortografia oficial. Acentuação 
gráfica. Pontuação. Emprego do substantivo e do adjetivo. Flexão de gênero, número e grau do 
substantivo e do adjetivo. Emprego dos verbos, da preposição e da conjunção. Concordância: 
verbal e nominal. Emprego e colocação de pronomes. Sentido próprio e figurado das palavras.  

Matemática: Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação 
fracionária decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três 
simples. Equação do 1.º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e 
capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de 
situações-problema.  



Conhecimentos Específicos para a função de Chefe de Almoxarifado e Patrimônio (código C07): 
almoxarifado: finalidade e espaço. Atribuições do cargo. Guarda de material; conservação, 
medidas de segurança e formas de estocagem. Recepção de materiais. Controle de estoque: 
previsão de consumo, requisição, fichas de prateleira e de estoque. Inventário. Constituição 
Federal: artigos 29 a 32 e 37 a 41. Código Civil – Bens Públicos: artigos 98 a 103. Lei Orgânica 
do Município de Suzano. Noções de Informática: Windows, Word e Excell (versão 2000 NT).  

4) PARA A FUNÇÃO COM EXIGÊNCIA DE NÍVEL DE ESCOLARIDADE EQUIVALENTE AO 
ENSINO MÉDIO COMPLETO – função de Fotógrafo (código D08).  

Português: Interpretação de texto. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. Crase. 
Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, 
preposição, conjunção (classificação e sentido que imprimem às relações entre as palavras e 
orações). Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. 
Sinônimo e antônimo. Sentido próprio e figurado das palavras.  

Matemática: Operações com números reais. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três 
simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação de 1o e 2º 
graus. Sistemas de equações do 1º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas 
de medidas usuais. Noções de geometria: formas, perímetro, área, volume, ângulo. Raciocínio 
lógico. Resolução de situações-problema.  

Conhecimentos Específicos: As questões da prova versarão sobre as atividades inerentes à 
função pretendida.  

5) PARA A FUNÇÃO COM EXIGÊNCIA DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO – função de Chefe de 
Serviços Administrativos (código E09).  

Português: Interpretação de texto. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. Crase. 
Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, 
preposição, conjunção (classificação e sentido que imprimem às relações entre as palavras e 
orações). Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. 
Sinônimo e antônimo. Sentido próprio e figurado das palavras.  

Conhecimentos Específicos: Teoria Geral de Administração. Noções básicas de Economia. Direito 
Constitucional: Título III – Da Organização do Estado – Artigos 18 a 43. Direito Administrativo: 
Conceitos e princípios gerais de Direito Administrativo. Administração Pública: Princípios Gerais. 
Poderes Administrativos. Abuso de poder e desvio de finalidade. Atos administrativos e sua 
invalidação. Contratos administrativos. Licitação. Princípios e modalidades. Servidores Públicos 
Civis: Princípios gerais. Serviços Públicos e Bens Públicos. Responsabilidade Civil da 
Administração Pública. Improbidade administrativa. Mandado de segurança e Ação Popular. Lei 
Orgânica do Município de Suzano. Regimento Interno da Câmara Municipal de Suzano. Noções 
de Informática: Windows, Word e Excell (versão 2000 NT).  

ANEXO III – ATRIBUIÇÕES INERENTES ÁS FUNÇÕES EM CONCURSO (em ordem 
alfabética)  

   

AGENTE DE SERVIÇO PARLAMENTAR:  

a)    Obedecer e cumprir rigorosamente a escala de serviços elaborada pela Secretaria 
Administrativa.  

b)    Zelar pela integridade e segurança do patrimônio da Câmara em geral e especialmente do 
prédio sede da Edilidade.  



c)     Realizar as anotações de irregularidades e demais ocorrências constatadas durante os 
turnos de serviços, em livro próprio, comunicando imediatamente ao seu superior hierárquico.  

d)    Proceder rondas periódicas durante o turno de serviço conforme determinação superior, 
realizando-se a marcação do “relógio de vigilante”.  

e)    Freqüentar cursos de segurança, determinados pela Administração da Câmara.  

f)      Tratar com urbanidade os visitantes que se dirigirem à Câmara e as seus superiores 
hierárquicos da Edilidade.  

g)    Apresentar-se ao serviço devidamente uniformizado.  

h)    Fiscalizar a entrada e saída de materiais e equipamentos, comunicando qualquer 
irregularidade ao seu superior hierárquico.  

i)      Portar sempre lista com endereços e telefones de urgências.  

j)      Não se afastar do setor  de serviço durante o turno.  

k)     Guardar sigilo sobre assuntos e instalações da Câmara Municipal.  

l)      Portar o crachá de identificação.  

ATENDENTE DE PROTOCOLAR LEGISLATIVO:  

a) Recepcionar com urbanidade os visitantes que se dirigirem à Câmara e a seus superiores 
hierárquicos da Edilidade.  

b) Orientar e informar os visitantes a localização dos Departamentos/Setores ou Gabinetes de 
Vereadores, quando o mesmo quiser se dirigir a uma delas.  

c) Preencher ficha dos visitantes quanto a entrada dos mesmos no interior da Câmara.  

d) Recepcionar nas sessões Solenes  da Edilidade as autoridades  e convidados.  

e)    Apresentar-se ao serviço devidamente uniformizado.  

f)      Comunicar  ao superior hierárquico as ocorrências irregulares ou anormais verificados na 
portaria.  

g)    Ter noções de computação.  

h)    Portar crachá de identificação.  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO:  
a)    Organizar todos os procedimentos administrativos que estejam tramitando junto à 
Diretoria/Departamento/Setor que esteja lotado.  

b)    Redigir relatórios, memorandos ou outros expedientes administrativos.;  

c)     Atendimento preliminar ao público que se dirigir ao setor que estiver lotado.  



d)    Prestar auxilio ao superior hierárquico  que estiver subordinado nas atividades do Setor.  

e)    Realizar quando autorizado pelo superior hierárquico contato com outros órgãos públicos 
sobre assuntos da Diretoria/Departamento/Setor.  

f)      Auxiliar nas Sessões Solenes, quando solicitado pela Secretaria da Câmara.  

g)    Realizar trabalho de datilografias em máquinas elétricas.  

h)    Realizar serviço externo a mando do responsável do setor.  

i)      Recepcionar o publico, organizando o atendimento no Setor onde trabalha.  

j)      Ter noções de computação.  

k)     Portar o crachá de identificação.  

CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO:  
a)    Organizar e manter registro dos fornecedores da Câmara.  

b)    Requisitar, através de expediente administrativo aquisição de materiais necessários ao 
desenvolvimento dos serviços executados na Câmara.  

c)     Supervisionar e orientar os serviços administrativos atinentes ao Setor.  

d)    Receber, armazenar e controlar a entrada e saída  de materiais do Setor.  

e)    Realizar previsão e estatísticas de consumo dos materiais adquiridos pela Câmara para fins 
de reposição, quando necessários , efetivando o pedido de compra em tempo hábil para que não 
ocorro falta do material ocasionado anomalias no desenvolvimento normal dos serviços.  

f)      Comunicar imediatamente ao superior hierárquico irregularidades constatadas no 
desenvolvimento normal dos serviços do Setor.  

g)    Coordenar o recebimento de materiais, mercadorias ou produtos, zelando pela qualidade e 
exatidão do fornecimento.  

h)    Prestar assessoria à Comissão Permanente de Licitação sobre informações necessárias à 
aquisição de materiais e mercadorias ou produtos.  

i)      Certificar exatidão nas mercadorias constantes nas notas fiscais e entrega de serviços 
executados por terceiros.  

j)      Realizar as cotações de preço de serviços, materiais e outros afim de instruir os 
procedimentos administrativos que tramitam na Casa.  

k)     Fornecer balancete mensal para a Diretoria de Contabilidade e elaborar o inventario anual.  

l)      Atualizar os bens patrimoniais com o controle através de fichas e placas de numeração e 
zelar pela sua conservação.  

m)  Ter noções de computação.  



n)    Portar crachá de identificação.  

CHEFE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS:  
a)    Atender as determinações da Presidência da Câmara, na expedição de atos administrativos e 
respectivas publicações.  

b)    Dirigir todos os serviços atinentes à Secretaria Administrativa, comunicando qualquer 
irregularidade ao superior hierárquico.  

c)     Encaminhar autografo de leis ao Poder Executivo e ofícios em geral ao órgão público e 
outros diversos.  

d)    Dirigir, orientar e fiscalizar os serviços prestados pelos Setores da casa de Leis que 
estiverem sob a responsabilidade da Secretaria Administrativa.  

e)    Assinar certidões, em conjunto com o superior hierárquico, sobre informações relativas ao 
serviços prestado pela Secretaria Administrativa.  

f)      Arquivar cópias de contratos provenientes de procedimentos licitatórios, informando ao 
superior hierárquico o término do período contratual ou outras informações que se fizerem 
necessárias.  

g)    Assessorar a Presidência, quando solicitado, prestando informações ou pareceres relativos à 
Secretaria Administrativa.  

h)    Ter noções de computação.  

i)      Portar o crachá de identificação.  

FOTOGRAFO:  

a)    Atender as determinações da Presidência da Câmara, para tirar fotos nas sessões ordinárias, 
extraordinárias, audiências publicas e nas sessões solenes, quando necessário.  

b)    Fornecer fotos aos órgãos da imprensa quando solicitados para publicação de  fatos 
importantes.  

c)     Organizar, selecionar e arquivar as fotos das solenidades e de fatos importantes de 
interesses da coletividade.  

d)    Acompanhar os Vereadores, devidamente autorizado pelo Presidente para diligencias e 
registrar as fotos, a fim de ilustrar algumas reivindicações da comunidade, junto ao Poder 
publico, Órgão Publico e Órgãos Paraestatais.  

e)    Ter curso de fotógrafo e especialidade em fotos digitais.  

f)      Ter noções de filmagens.  

g)     Portar crachá de identificação.  

MOTORISTA PARA ATENDIMENTO LEGISLATIVO:  



a)    Conduzir os veículos oficiais da Câmara p/ realização dos serviços administrativos de 
interesse da Edilidade.  

b)    Zelar pelas condições de uso, limpas e conservação dos veículos oficiais.  

c)     Quando não estiver dirigindo  o veiculo oficial, deverá  permanecer na Edilidade à 
disposição.  

d)    Deverá sempre apresentar-se ao serviço com roupas limpezas e com boa higiene.  

e)    Comunicar imediatamente ao seu superior hierárquico qualquer anomalia nas condições de 
uso, manutenção e limpeza dos veículos oficiais.  

f)      No caso de ocorrência e danos nos veículos oficiais por motivo de acidente de trânsito, 
deverá imediatamente providenciar o respectivo boletim de ocorrência perante a autoridade 
policial competente e encaminhar ao Superior hierárquico.  

g)    Tratar com urbanidade todos aqueles que estiverem no interior do automóvel oficial, bem 
como, a população em geral, quando estiver em trânsito.  

h)    Quando em transito, havendo qualquer anomalia na prestação do serviço ou funcionamento 
do veiculo oficial, sendo possível deverá entrar em contato com seu superior hierárquico.  

i)      Portar o crachá de identificação.  

SERVIÇOS GERAIS:  
a)    Desempenhar tarefas que obrigam o transporte de objetos.  

b)    Executar trabalhos de limpeza em geral.  

c)     Auxilio em todos os Setores e Departamentos da Câmara, quando requisitado.  

d)    Organizar o arquivo de bens da Edilidade.  

e)    Responsável pelos serviços de jardinagem.  

f)      Manutenção geral do prédio da Edilidade incluindo pequenos serviços de pintura.  

g)    Portar o crachá de identificação.  

TELEFONISTA:  
a)    Operar o sistema central de telefonia, realizando o atendimento se solicitado dos Srs. 
Vereadores e funcionários autorizados.  

b)    Anotar, quando necessário e transmitir recados aos Srs. Vereadores, 
Diretoria/Departamento/Setor.  

c)     Elaborar  relatórios quinzenais das atividades pertinentes do Setor de Telefonia.  

d)    Comunicar a Secretária Administrativa, qualquer irregularidade no desenvolvimento dos 
serviços, bem como quaisquer anomalia ou dano constatado nos equipamentos.  



e)    Atender as ligações sempre com simpatia e educação.  

f)      Operar o sistema PABX.  

g)    Portar o crachá de identificação.  

ANEXO IV – CRONOGRAMA  

Datas                                    Eventos  

20.10.2003                 Início das inscrições.  

31.10.2003                           Término das inscrições.  

21 ou 22.11.2003 Data prevista para publicação do Edital de Convocação para as provas 
objetivas.  

30.11.2003                 Data prevista para aplicação das provas objetivas.  

02.12.2003                           Data prevista para publicação do gabarito 
das provas objetivas.  

03 a 05.12.2003                  Período previsto para recebimento de recursos relativos ao gabarito 
das provas objetivas.  

As demais datas serão divulgadas oportunamente.  

ANEXO V - MODELO DE RECURSO  

Ao Senhor Presidente da Comissão de Concurso Público para provimento de funções da Câmara Municipal 
de Suzano  

Nome: _______________________________________________   N.º de inscrição______________  

Função_____________________________________________    Código da função _____________  

Questionamento: ___________________________________________________________________  

Embasamento:________________________________________________________________________ 

Assinatura:  

Data:  

      Suzano, em 02 de outubro de 2003.  

Vereador Mamede Zacarias Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal  

Vereadora Lúcia dos Santos Montibeller, 1ª Secretária  

Vereador Luiz Higashi, 2º Secretário  


