
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N 02/2003
A Prefeitura Municipal de Iperó, Estado de São Paulo, por intermédio do Chefe do Poder Executivo, faz saber que fará
realizar na cidade de Iperó, CONCURSO PÚBLICO para o provimento de cargos da Guarda Civil Municipal-Aluno de
Iperó, conforme Lei nº 002/96 de 1º de março de 1996, Lei nº 019/96 de 3 de Abril de 1996, regido de acordo com o
Decreto nº 022/95 de 18 de Agosto de 1995. Decreto n º 007/96, de 30 de abril de 1996 e com as seguintes instruções
especiais, que fazendo parte integrante deste Edital.
1- DO CARGO
1.1 O Concurso Público destina-se ao provimento do cargo de GUARDA CIVIL MUNICIPAL-ALUNO.
1.2 Número de vagas: 20 (vinte) para o sexo masculino e 05 (cinco) vagas para o sexo feminino.
1.3 O salário-base será de R$ 286,00 reais, durante a realização do Curso de Formação e de R$ 447,00 após a
nomeação para o cargo de Guarda Civil Municipal acrescidos de gratificação de Regime Especial de Trabalho de 70%.
1.4 A jornada de trabalho inclui a prestação de serviços em condições especiais de segurança, cumprimento de horários
alternados com plantões noturnos mediante escalas pré-fixadas.
2- DAS INSCRIÇÕES
2.1 As inscrições deverão ser feitas de 10 de dezembro de 2003 a 5 de janeiro de 2004, de segunda a sexta-feira das
9:00 às 16h:00 no Posto de Inscrição situado à Rua José Alves, 179, centro, em Iperó ou pela internet no site
www.remorecursos.com.br.
2.2 Constam deste site na Internet os seguintes documentos:
I. Edital completo do concurso;
II. Ficha de Inscrição;
III. Boleto para pagamento da taxa de inscrição;
2.2.1 O candidato que optar pela inscrição via internet deverá preencher a Ficha de Inscrição constante do site com
todos os dados requisitados e informar o cargo ao qual estará se inscrevendo conforme instruções no próprio site.
2.2.2 O candidato deverá imprimir pela Internet, o boleto de pagamento bancário no valor correspondente à taxa para o
cargo.
2.2.3 O candidato deverá pagar a taxa de inscrição na rede bancária, ou através da internet em serviço oferecido pelo
banco em que o candidato mantém conta.
2.2.4 Somente após o pagamento do boleto o candidato estará inscrito no concurso. O boleto pago é o documento que
comprova efetivamente sua inscrição. 
2.3 Para se inscrever no posto de inscrição, o candidato deverá comparecer ao local no horário entre 9:00 hs e 16:00 hs
nos dias úteis e entre 9:00 hs e 13:00 hs aos sábados, munido de RG ou Carteira de Trabalho, ou Carteira de Registro
Profissional. No posto de inscrição ele preencherá a Ficha de Inscrição e receberá o boleto bancário para efetuar o
pagamento. 
2.4 Não haverá devolução da importância paga pela inscrição do candidato, a não ser em caso de anulação do concurso.
2.5 Não serão aceitos pedidos de isenção de pagamento do valor da inscrição, seja qual for o motivo alegado. 
2.6 Não será aceita inscrição condicional ou fora do período estabelecido neste Edital.
2.7 Será cancelada a inscrição se for verificado, a qualquer tempo, o não atendimento a todos os requisitos
estabelecidos neste Edital. 
2.8 As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, facultando ao
Município de Iperó excluir do Concurso Público aquele que a preencher com dados incorretos, bem como aquele que
prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
2.9 A inscrição será imediatamente deferida mediante o correto preenchimento da ficha de inscrição e o pagamento das
custas de inscrição, considerando-se o candidato, a partir deste deferimento, devidamente cientificado de todos os
termos deste Edital.
3. DOS REQUISITOS PARA A POSSE
São requisitos para a posse das vagas dos cargos em concurso:
3.1 Ter 21 anos ou mais; 
3.2 Possuir Carteira de Identidade - R.G;
3.3 Possuir carteira de habilitação (CNH);
3.4 Possuir CPF (CIC);
3.5 Possuir Certificado de Reservista, se do sexo masculino, e estar em dia com as obrigações da Justiça Militar;



3.6 Possuir Carteira de Trabalho e Previdência Social;
3.7 Possuir Título de Eleitor e estar em dia com a Justiça Eleitoral;
3.8 Aprovação em exame médico e psicológico;
3.9 Ser brasileiro nato ou naturalizado
3.10 Estar em gozo dos direitos políticos e civis;
3.10 Não ter antecedentes criminais
3.11 Possuir altura mínima de 1,68m (um metro e sessenta e oito centímetros) se do sexo masculino e 1,60m (um metro
e sessenta centímetros) se do sexo feminino.
3.12 Ter concluído 8ª série do Ensino Fundamental e apresentar xerox autenticado do certificado de conclusão.
3.13Ter sido aprovado em todas as fases do concurso conforme o descrito nos itens 4 a 6 deste Edital.
3.14Apresentar 02 fotos recentes do modelo 3 x 4
4. DAS PROVAS
O Concurso Público de que trata o presente Edital constará de quatro fases.
4.1 A primeira fase será uma prova objetiva de Português, Matemática e conhecimentos gerais em nível do Ensino
Fundamental de acordo com o programa especificado no Anexo I, parte integrante deste Edital. A prova objetiva terá
caráter classificatório-eliminatório. Serão convocados para a segunda-fase os primeiros classificados até o número
equivalente a 3 (três) vezes o número de vagas desde que tenham obtido nota igual ou superior a 50% do valor da
prova.
4.2 A segunda fase será uma avaliação psicológica e terá caráter eliminatório. Serão convocados para a próxima fase,
os candidatos considerados aptos.
4.3 A terceira fase constará de Avaliação Médica e também terá caráter eliminatório. Serão convocados para a próxima
fase os candidatos considerados aptos.
4.4 A quarta fase será uma Avaliação Física e terá caráter eliminatório. Os candidatos do sexo masculino serão
submetidos a provas de flexões abdominais, barra e corrida de 2.400 m (teste de Cooper) e para o sexo feminino
flexões abdominais, flexões em 6 (seis) apoios e corrida de 2.000m (teste Cooper).
5. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
5.1 As provas serão realizadas no município de Iperó –SP de acordo com o seguinte cronograma.

Fase Data
1a fase: Prova objetiva de português e matemática 11 de janeiro de 2004
2a e 3a fase: Avaliação psicológica e Avaliação médica A definir
4a fase: Avaliação A definir

5.2 A 1a fase será realizada no dia 11 de janeiro de 2004, às 9 horas em local a ser divulgado no Mural de Avisos da
Prefeitura e no site www.remorecursos.com.br.

5.3 Os locais e horários da 2a, 3a e 4a fase serão divulgados com antecedência no Mural de Avisos da Prefeitura e no site
www.remorecursos.com.br.
5.4 Não serão admitidos nos locais de provas os candidatos que se apresentarem fora dos locais e horários
estabelecidos.
5.5 Em todas as fases o candidato deverá comparecer ao local de prova de posse do R.G original. 
5.6 Para a prova objetiva o candidato deverá levar caneta esferográfica azul ou preta.
5.7 Para a avaliação física o candidato deverá comparecer trajando vestuário adequado (tênis, camiseta, calção,
bermudas ou agasalho esportivo).
5.8 O não comparecimento a qualquer das provas excluirá automaticamente o candidato.
5.9 Não haverá segunda chamada para nenhuma prova seja qual for o motivo alegado.
6. DO JULGAMENTO DAS PROVAS
6.1 As provas da primeira fase serão avaliadas em escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, aproximadas até centésimos.
Serão convocados para a segunda-fase os primeiros classificados até o número equivalente a 3 (três) vezes o número de
vagas desde que tenham obtido nota igual ou superior a 5 (cinco) na prova.
6.2 As provas da segunda e terceira fase avaliarão a aptidão ou não do candidato para o prosseguimento no concurso.
Serão convocados para a próxima fase os candidatos considerados aptos.
6.3 As provas da quarta fase serão avaliadas em escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, aproximadas até centésimos.



Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 5 (cinco) na prova.
7. CLASSIFICAÇÃO
7.1 A nota final do candidato será a soma das notas obtidas em todas as fases.
7.2 Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente de pontuação.
7.3 Em caso de empate na nota final terá preferência o candidato que:
a) for funcionário da Prefeitura Municipal de Iperó;
b) tiver melhor nota na primeira fase;
c) tiver a idade maior.
8. DA CONVOCAÇÃO
8.1 A aprovação dos candidatos não obriga a Prefeitura Municipal de Iperó a convocar o candidato. A convocação
ficará a cargo do Executivo Municipal que a fará na medida das necessidades.
8.2 As convocações dos candidatos aprovados no Concurso Público em referência serão efetuadas através da fixação no
mural de avisos localizado no saguão da Prefeitura Municipal de Iperó, pelo prazo de 03 (três) dias úteis consecutivos.
O não comparecimento do candidato aprovado, no prazo previsto, caracterizara desistência da vaga, podendo ser
convocado o classificado imediatamente posterior.
8.3 A convocação dos candidatos aprovados obedecerá à ordem de classificação no concurso.
8.4 Os candidatos convocados serão admitidos no cargo de Guarda Civil Municipal-Aluno e matriculados no Curso de
Formação da Guarda Civil Municipal de Iperó (GCMI).
8.5 Os candidatos convocados e que já tenham sido aprovados em curso similar de Guarda Civil Municipal de outro
município, poderão ser dispensados da realização do curso estabelecido no item 8.4 desde que comprovem a aprovação
e apresentem documentação comprovando o período em que o curso foi realizado e a carga horária.
8.6 A dispensa de realização do Curso de Formação deverá obter parecer favorável da Comissão de Concurso e ser
homologada pelo Prefeito Municipal.
8.7 Deferida e homologada a dispensa de realização do Curso de Formação da GCM, os candidatos serão nomeados
Guardas Civis Municipais de Terceira Classe obedecendo-se à ordem de média obtida em seus respectivos cursos.
8.8 Se a dispensa for indeferida o candidato será normalmente matriculado no Curso de Formação da GCMI.
8.9 Os candidatos matriculados no Curso de Formação da GCMI serão admitidos em caráter excepcional e transitório,
para a formação técnico-profissional, com retribuição do padrão de vencimentos correspondentes.
8.10 O candidato terá sua matrícula cancelada, será desligado do Curso de Formação e demitido do cargo de Guarda
Civil Municipal – Aluno nas seguintes hipóteses:
a) Não atinja o mínimo de freqüência estabelecida para o curso.
b) Não obtenha aproveitamento no curso
c) Não apresente os comprovantes dos requisitos estabelecidos para o cargo
d) Seja constatado que omitiu ou prestou falsa informação por ocasião de sua inscrição no concurso.
8.11. Homologado o Curso de Formação, os alunos aprovados serão nomeados Guarda Civil Municipal de Terceira
Classe, obedecendo-se a ordem de classificação final do Curso de Formação.
8.12. Em caso de empate na nota final será beneficiado o candidato que tiver a idade maior.
8.13. Permanecendo o empate será observada a ordem de inscrição para o concurso.
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 Fica estabelecido o prazo de 48 horas corridas, a contar da data de divulgação do Edital ou de cada evento realizado
no âmbito do concurso – realização das provas, divulgação dos gabaritos ou outros – para interposição de recursos. 
9.2 Os recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Organizadora dos Concursos Públicos, através de
protocolo junto a Prefeitura Municipal de Iperó e deverão conter:
a) nome, concurso público, número de inscrição e endereço do candidato;
b) fundamentação do recurso.
9.3 O prazo de validade do presente Concurso Público será de 2 (dois) anos, a partir de sua homologação, podendo ser
prorrogado uma única vez, por igual período.
9.4 A inexatidão das afirmativas ou irregularidade de documentos, ainda que verificadas posteriormente à
Homologação deste Concurso, eliminará o candidato independentemente de eventuais resultados obtidos nas Provas.



9.5 As ocorrências não previstas neste Edital serão analisadas, discutidas e resolvidas pela Comissão Organizadora dos
Concursos Públicos.
Anexo I – Programa da primeira fase
I. Português:
Ortografia; Acentuação; Pontuação; Uso e colocação de pronome; Flexão nominal e verbal; Uso da crase;
Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal; Figuras de linguagem; Interpretação de textos
II. Matemática:
Operações com números reais; Operações algébricas; Números e grandezas proporcionais: razões e proporções,
divisão; proporcional, regra de três simples e composta, porcentagem e juros; Funções do primeiro e segundo graus;
Equações do primeiro e segundo graus; Sistema métrico; Medidas de tempo; Medias de áreas e volumes.


