
EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2003 
  

  A CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA, Estado de São Paulo, torna público na forma 
prevista no Artigo 37 da Constituição Federal a abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS, para o 
preenchimento do cargo vago abaixo especificado ou as que vagarem ou forem criadas durante o prazo de validade, 
providos pelo Regime Celetista. O Concurso será regido pelas instruções especiais  constantes do presente Edital, Lei 
Orgânica, CLT – Consolidação das Leis do Trabalho e Legislação Municipal Pertinente. 
  
DA DENOMINAÇÃO - CARGA HORÁRIA- REFERÊNCIA - VAGAS -  VENCIMENTOS – TAXAS E REQUISITOS 
  
1.  NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

DENOMINAÇÃO C/H REF. VAGAS VENC. TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

REQUISITOS 

Motorista 
Executivo 

40 XVII 10 R$ 779,71 R$ 20,00 Condutor 
classe “D”  

Mínimo de 1 (um) ano de exercício na profissão de motorista, comprovado através de documento oficial. 
  
2. DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS: 
2.1     - São atribuições do cargo em concurso: 

- -          Dirigir o automóvel da Câmara Municipal, verificando diariamente as condições de funcionamento do 
veículo, antes de sua utilização; 

- -          Transportar pessoas. Quando autorizado, zelando pela segurança dos passageiros, verificando o 
fechamento de portas e o uso de cintos de segurança; 

- -          Observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo, bem como fazer pequenos reparos 
de urgência; 

- -          Manter o veículo limpo, interna e externamente, e em condições de uso, levando-o à manutenção, sempre 
que necessário; 

- -          Anotar a quilometragem rodada, viagens realizadas, objetivos e pessoas transportadas, itinerários e outras 
ocorrências; 

- -          Recolher o veículo após o serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado; 
- -          Executar outras tarefas afins. 

  
3.   DAS INSCRIÇÕES 
3.1     - As inscrições estarão abertas no período de 13 a 17 de outubro de 2003, no horário das 9h às 11h e das 14h às 
16h, na sede da Câmara Municipal, sita a Praça da Bandeira, 151 – Centro – Caçapava – SP, respeitando-se, para fins de 
recolhimento do emolumento, o horário bancário do município. 
3.2     - São condições para inscrição: 
3.2.1  - Ser brasileiro ou estrangeiro nos termos da Emenda Constitucional,  n.º 19/98. 
3.2.2. - Não registrar antecedentes criminais, com sentença penal condenatória transitada em julgado; 
3.2.3  - Ter, até a data da realização das provas idade mínima de  21 anos ; 
3.2.4  - Gozar de boa Saúde Física e Mental; 
3.2.5  - Estar no gozo dos direitos Políticos e Civis e, se do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar; 
3.2.6  - Possuir escolaridade mínima e habilitação como condutor de veículos classe “D” e ter conhecimento que se 
aprovado e nomeado deverá provar que na data da posse, tenha um ano de exercício na profissão, através de documento 
oficial; 
3.2.7. - Não ter sido demitido “a bem do serviço público” nas esferas: Federal, Estadual ou Municipal da Administração 
direta ou indireta; 
3.2.8  - Os candidatos deverão possuir habilitação na categoria “D” ou superior. Serão indeferidas eventuais inscrições 
cujas categorias sejam inferiores à exigida ou o prazo de validade estiver vencido na data da inscrição. 
3.2.9  - A inscrição constará de preenchimento de requerimento e ficha que será fornecida ao candidato no local da 
inscrição e o recolhimento do emolumento correspondente  junto ao Banco do Brasil de Caçapava,  Agência n.º 1683-7 – 
Conta Corrente 00.012.291-2. 
3.3     - No ato da inscrição o candidato  deverá apresentar os seguintes documentos: 
3.3.1. - Cédula de Identidade ou Carteira de Trabalho; 
3.3.2  - Formulário de inscrição preenchido legivelmente, acompanhado de cópia reprográfica do documento de 
identidade; 
3.3.3  - Comprovante de recolhimento do emolumento correspondente; 
3.3.4  - Quando do preenchimento do formulário de inscrição, o candidato portador de Deficiência deverá declarar o tipo 
e grau de Deficiência  que apresenta; 
3.3.5  - Os candidatos deverão apresentar cópia reprográfica da Carteira de habilitação na categoria “D” ou s uperior, 
cuja cópia reprográfica ficará retida com a ficha de inscrição. Serão indeferidas eventuais inscrições cujas categorias sejam 
inferiores às exigidas ou o prazo de validade estiver vencido conforme dispõe a legislação pertinente. 
3.4     - As  inscrições  poderão ser feitas pessoalmente ou por procuração individual com firma reconhecida, 
mediante entrega do original ou cópia autenticada do respectivo mandato, acompanhado de cópia do Documento de 
Identidade do candidato. O procurador apresentará, ainda, para comprovação, o seu Documento de Identidade. 
3.5.    - O candidato deverá no ato da inscrição: 
3.5.1. - Retirar formulário de recolhimento do emolumento correspondente e recolhê-lo junto ao Banco do Brasil de 
Caçapava na Agência n.º 1683-7 – Conta Corrente 00.012.291-2; 



3.5.2. - Retornar ao local de inscrição, apresentar o comprovante de recolhimento bancário, o Documento de Identidade, 
“original e cópia reprográfica” , fornecer os elementos indispensáveis para preenchimento de formulário de inscrição, 
conferi-lo e assiná-lo, responsabilizando-se criminalmente por possíveis declarações falsas, cujos conteúdos possam influir 
no resultado; 
3.5.3. - A devolução do emolumento de inscrição somente ocorrerá se o Concurso não se realizar. A responsabilidade 
da devolução será da Câmara Municipal de Caçapava – SP. 
3.6     - Se aprovado e nomeado, o candidato, por ocasião da posse deverá apresentar, além dos documentos 
constantes no presente Edital, os seguintes: Título Eleitoral e comprovante de ter votado nas últimas eleições, Quitação 
com o Serviço Militar, C.P.F. ,  Prova de Escolaridade e  Habilitação Legal, duas fotos 3X4, declaração de não ocupar 
cargo público e remunerado, exceto os acúmulos permitidos pela Lei,  atestados de antecedentes criminais  e demais 
necessários que lhe forem solicitados, sob pena de perda do direito à vaga. 

  
4.   DAS PROVAS 
4.1    -  DOS PRINCÍPIOS 
4.1.1  - O Concurso Público será de provas . 
4.1.2  - A duração da prova escrita será de 2 (duas) horas. 
4.1.3  - O resultado das provas será apurado pela atribuição de uma nota de “0” (zero) a “10” (dez) pontos para cada 
uma das Provas (Objetivas e Práticas). 
4.1.4  - As provas escritas desenvolver-se-ão em forma de testes, através de questões de múltipla escolha, na forma 
estabelecida no presente Edital 
4.1.5  - Durante as provas não serão permitidas: consultas bibliográficas de qualquer espécie; utilização de máquina 
calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP, “WALKMAN” ou qualquer material que não seja o 
estritamente necessário para a realização das provas. 
4.1.6  - O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova, salvo em caso de extrema necessidade, desde 
que acompanhado de fiscal e autorizado pelo Coordenador da Sala; 
4.1.7  - O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 30 minutos do início das mesmas; 
4.1.8  - O candidato ao terminar a prova escrita, entregará ao Coordenador da Sala o caderno de questões e respectiva 
folha de respostas. 
4.1.9  - Não serão computadas questões não respondidas, que contenham rasuras, que tenham sido respondidas a 
lápis, ou que contenham mais de uma alternativa assinaladas. 
4.1.10- Por razões de ordem técnica e direitos autorais, a CONATEC não fornecerá exemplares do caderno de questões 
a candidatos ou a instituições de direito público ou privado, mesmo após o encerramento do Concurso. 

  
5.  DO TIPO DE PROVA  -   Nº DE QUESTÕES  -  VALORAÇÃO E CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO 
5.1 – NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTALCOMPLETO 

 Nº  de questões objetivas – Valoração (0 a 10)   Prova 
Prática 

 

CARGO Língua 
Portuguesa 

Matemática Conhec. 
Gerais  

Conhec. 
Específicos  

Total  Valor 
por 
Questão 

Valoração 
de  0 a 10 

Critério para 
aprovação 

Motorista 
Executivo 

- - - 40 40 0,25 Sim, 
conforme 
item 7.1 do 
presente 
Edital 

Mínimo de 24 
acertos na 
Prova Objetiva, 
nota não inferior 
a 6,0 (seis) na 
Prova Prática e 
média 
aritmética igual 
ou superior a 
“6,0 “(seis). 

 
5.2   - Somente serão submetidos a prova prática os candidatos que obtiverem no mínimo 24 acertos na Prova 
Objetiva, equivalente a nota mínima de 6,0 (seis), exigida para aprovação; 

  
6.   DAS NORMAS 

6.1   - LOCAL  -  DIA  -  HORÁRIO  -  As provas escritas serão realizadas no dia 15 de novembro de 2003, às  9 
horas, na Escola Municipal Edmir Viana Moura, sita a Rua José Pançoldo Binari, nº 670 – Jardim Changrila – Caçapava - 
SP. 
6.2   - Será disponibilizado no site www.conatec.net , com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, o cartão de 
convocação. Essa comunicação não tem caráter oficial, e sim apenas informativo. 
6.3   - DOCUMENTOS E UTENSÍLIOS - Só serão admitidos às provas os candidatos que comparecerem munidos de 
seu protocolo de inscrição, documento de identidade constante do protocolo de inscrição (cédula de identidade ou carteira 
de trabalho) e caneta esferográfica azul ou preta. Os candidatos deverão portar e apresentar, por ocasião da prova 
prática, sua Carteira de Habilitação, sem restrições e dentro do prazo de validade. Nenhuma declaração, Certidão ou 
outro documento substitui a Carteira de Habilitação original. 
6.4   - COMPORTAMENTO  -  As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro candidato, 
nem utilização de livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e similares. Reserva-se à Comissão Examinadora do 
Concurso e aos Fiscais o direito de excluir do recinto e eliminar do restante das provas o candidato cujo comportamento 



for considerado inadequado, bem como tomar medidas saneadoras, restabelecer critérios outros, para resguardar a 
execução individual e correta da provas. 
6.5   - Não haverá sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas e os candidatos 
deverão comparecer no mínimo com 30 minutos antes do horário marcado para o início das provas, após o que os 
portões serão fechados não sendo permitido  a entrada de candidatos retardatários.  
6.6   - É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados 
referentes a este concurso público, os quais serão afixados também nos quadros de aviso da Câmara, devendo ainda 
manter atualizado seu endereço. 

  
7.  DAS MATÉRIAS 
7.1   - As matérias  constantes das provas a que se submeterão os candidatos são as seguintes:  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de circulação e conduta; 
Sinalização de Trânsito; Direção defensiva; Primeiros Socorros; Proteção ao Meio Ambiente; Cidadania; Noções de 
mecânica básica de autos; Código de Trânsito Brasileiro e seus Anexos, Decreto nº 62.127 de 16/01/68 e Decreto nº 2.327 
de 23/09/97, noções sobre manutenção e revisão de veículos automotores, pequenos reparos de urgência em veículos, 
conhecimentos gerais sobre rodovias federais e estaduais que ligam Caçapava à região, à Capital do Estado e as principais 
cidades paulistas. 
PRÁTICA 

DIREÇÃO VEICULAR: Condução de veículos da espécie; Manobras; Conhecimentos sobre os instrumentos do painel de 
comando; Manutenção do veículo; Direção e operação veicular. 

  
  
8.  DA CLASSIFICAÇÃO 

8.1   - A classificação final obedecerá a ordem decrescente de pontos. 
  
9.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1   - A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e condições do 
Concurso, estabelecidas no presente Edital e na Lei Orgânica do Município. 
9.2   - Na classificação final entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de preferência os seguintes: 
  a – casado, viúvo ou separado judicialmente; 

  b – maior número de filhos menores de 18 anos ou incapazes; 

  c – maior idade.  
  

  d – sorteio.  
9.3.  - A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que verificados 
posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem 
prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da declaração. 
9.4.  - Na falta da cédula de identidade original poderá, a critério da Comissão, serem admitidos na sala de provas, os 
candidatos que apresentarem documentos outros, como: carteira de trabalho, carteira do órgão de classe, certificado 
militar, carteira de habilitação com foto, desde que, permitam com clareza, a sua identificação. Não serão aceitos  
quaisquer outros documentos diferentes dos acima definidos. 
9.5   - Da divulgação oficial dos resultados e classificação caberão recursos fundamentados a Comissão Examinadora 
do Concurso Público, no prazo de “3” (três) dias. Decorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias, as “folhas de respostas” 
poderão ser incineradas pela Comissão Examinadora, exceto aquelas para as quais foram apresentados recursos. Não 
serão aceitos recursos via postal, via fax e/ou via correio eletrônico. Em caso de contestação de questões, por qualquer 
alegação, deverá citar na petição recursal, argumentação lógica e consistente, sua qualificação e o número da inscrição. 
Recursos inconsistentes e fora das especificações deste edital serão indeferidos. 
9.6   - A validade do presente Concurso, será  de “2” (dois) anos contados da  homologação final dos resultados, 
podendo inclusive haver prorrogação por igual período, a critério do Presidente da Câmara Municipal. 
9.7   - A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente a ordem de classificação, 
não gerando o fato de aprovação direito a nomeação. 
9.8   - Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito a aprovação em exame médico, elaborado por 
médicos especialmente designados pela Câmara Municipal de Caçapava - SP e apresentação de documentos legais que 
lhe forem exigidos. 
9.9   - Apesar das vagas existentes os aprovados serão chamados conforme as necessidades locais, a critério da 
Administração. 
9.10 - Nos termos do artigo 37, § 10º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 20, de 
04/06/98, é vedada a percepção simultânea de salários com proventos de aposentadoria, salvo nas hipóteses de 
acumulação remunerada, expressamente previstos pela Lei Maior. 

  
10.   DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1   - Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos no 
presente Edital e Lei Orgânica do Município serão resolvidos pela Comissão Examinadora do Concurso, constituída pelo 
Presidente da Câmara Municipal através da Portaria n.º 57/2003 de 01 de julho de 2003. 
10.2   - Aos candidatos portadores de deficiência, “inscritos como tal”, aplica-se no que couber o que dispõe o Decreto 
Federal 3.298 de 20 de dezembro de 1999. Se aprovados e classificados serão submetidos à exame médico que 
comprove ser a deficiência compatível com as funções inerentes ao cargo ou função. A perícia médica indicará a espécie 
e o grau e/ou nível de deficiência, com expressa referência ao Código correspondente da Classificação Internacional de 



Doenças (CID), bem como à provável causa da deficiência. O candidato que, no ato da inscrição, se declarar portador de 
deficiência, se aprovado e classificado no concurso público, figurará em lista específica e na listagem de classificação 
geral. 
10.3   - A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior de irregularidade em documentos ou nas 
provas, eliminarão o candidato do Concurso. 
10.4   - O Conteúdo Programático das matérias é aquele constante do item 7.1, do presente Edital. 
10.5   - Os vencimentos constantes do item 1 do presente Edital, são referentes ao mês de outubro de 2003. 
10.6   - A Organização, aplicação e correção das provas ficarão a cargo da CONATEC – Consultoria, Assistência 
Técnica e Concursos S/C Ltda.  

 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE  E   CUMPRA-SE. 

  
Caçapava - SP, 02 de outubro de 2003 

  
  

José Olímpio Santos de Mattos 
Presidente da Câmara Municipal 


