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EDITAL Nº 02/2019 

  EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO N° 02/2019  

A Prefeitura Municipal de Borá, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito sob CNPJ nº 

67.662.007/0001-40, com sede administrativa na Praça Santo Antônio nº 10, Centro, Borá/SP, CEP 19.740-000, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal WILSON FERREIRA COSTA, no uso de suas atribuições legais, faz saber e torna 

público que torna público na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal a abertura de inscrições ao PROCESSO 

SELETIVO DE PROVAS OBJETIVAS E TÍTULOS, para o preenchimento de vagas e cadastro reserva dos EMPREGOS 

PÚBLICOS abaixo especificados e as que vagarem dentro do prazo de validade previsto no presente Edital. O Processo 

Seletivo será regido pelas instruções especiais constantes do presente Edital, elaborado em conformidade com os ditames 

da Legislação Federal e Municipal vigente e pertinente. 

 1. Das Disposições Preliminares  
 

1.1 A organização, aplicação e correção do Processo Seletivo nº 01/2019 serão de responsabilidade da empresa 

SPBRASIL CONCURSOS - UTR DE CAMARGO ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA ME, e o acompanha-

mento, bem como a fiscalização serão efetuados pela Comissão Especial de Fiscalização do Processo Seletivo. 
 

1.1.1 As provas serão aplicadas no Município de Borá/SP. Caso necessário, outro município poderá ser selecionado 

como local de aplicação das provas, se eventualmente o número de inscritos supere a capacidade de realização 

no Município em questão.  
 

1.2 Emprego Público: Vagas: Carga Horária: Vencimentos: Requisitos: Provas: Valor da Inscrição. 

 

EMPREGO  

PÚBLICO 
VAGAS 

  CARGA 

 HORÁRIA 

SEMANAL 

VENCIMENTOS REQUISITOS PROVAS 
VALOR DA 

 INSCRIÇÃO 

Professor de Educação Básica I,  
Ensino Fundamental. e infantil. 

04+ *CR 30 Horas R$ 2.081,55 

Licenciatura Plena em Pedagogia ou 

concluinte deste curso até a data da 

atribuição de classes/aulas. 

OBJETIVA  

+ Títulos 
R$ 45,00 

Auxiliar de Vida Escolar - AVE 05 + *CR 40 Horas  R$ 1.164,66 Ensino Médio Completo 

 

OBJETIVA  

 

R$ 30,00 

 

* CR. - Cadastro reserva. 

 

1.3 As atribuições de cada Emprego Público encontram-se descritas no ANEXO II deste Edital. 
 

1.4 Os candidatos aprovados no Processo Seletivo, quando da sua convocação, serão convocados nos termos da Lei 

nº 367/1997 e da C.L.T – Consolidação das Leis Trabalhistas, que institui normas que regulam as relações de 

trabalho dos Empregos Públicos Municipais, com jornada de trabalho e remuneração, conforme descritos nesse 

Edital. 
 

 

 2. Das Inscrições  
 

2.1      As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, no site www.spbrasilconcursos.com.br no período 

de 28 de Novembro de 2019 até o dia 17 de Dezembro de 2019, devendo para tanto o interessado proceder da 

seguinte forma:  

a) Acessar o site www.spbrasilconcursos.com.br, clicar no ícone “CLIQUE AQUI” e com isso será redirecionado 

para o acesso às inscrições. Após isso, deverá clicar em “ÁREA DO CANDIDATO” e realizar o seu cadastro. 

Caso já possua cadastro, deverá realizar o login para inscrição. Uma vez acessado na Área do Candidato, 

deverá clicar em PROCESSO SELETIVO Nº 02/2019 da Prefeitura Municipal de Borá/SP.  

b) Em seguida, selecionar o Emprego Público pretendido e clicar em “INSCRIÇÃO”. Logo depois, clicar em “con-

tinuar”.  

c) Preencher atentamente todos os campos corretamente (eventuais erros são de inteira responsabilidade 

do candidato) e clicar em “FINALIZAR INSCRIÇÃO”.  

http://www.spbrasilconcursos.com.br/
http://www.spbrasilconcursos.com.br/


 

                 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ     

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

                                 Praça Santo Antônio, 10 – Centro - CEP: 19740-000 - Borá - SP 

                Telefone: (18) 3367-1103 –  CNPJ: 44.544.906/0001-42  – http://www.bora.sp.gov.br 

Página 2 de 18   

d) Na sequência, IMPRIMIR o Boleto Bancário para pagamento e promover o pagamento equivalente ao valor 

da inscrição ao Emprego Público selecionado em qualquer agência bancária, correspondente bancário auto-

rizado ou lotérica. Não serão aceitas transferências bancárias, depósito em conta e pagamento por agenda-

mento fora do prazo estabelecido no Edital. A inscrição paga por meio de cheque somente será considerada 

quitada após a respectiva compensação. O candidato que não efetivar o pagamento do valor da inscrição até 

a data de vencimento do boleto bancário terá sua inscrição automaticamente indeferida. O pagamento após a 

data de vencimento, se aceito pela Instituição Financeira, implica o cancelamento da inscrição e a não resti-

tuição do valor pago.  

e) Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preencheu todos 

os requisitos exigidos para a participação no Processo Seletivo, pois uma vez paga a taxa, esta só será resti-

tuída em caso de revogação ou cancelamento do certame, pela própria Administração Pública Municipal.   

2.1.1    Em conformidade com a Lei Municipal nº 577 de 17/10/2010, artigo 1º, o candidato que, for doador de sangue e 

de medula óssea é garantida a isenção do pagamento da Taxa de Inscrição. 

2.1.2   A comprovação da condição de que trata o item anterior se dará mediante apresentação dos documentos que 

deverão se protocolados na sede da Prefeitura Municipal de Borá/SP, que encaminhará para a SPBRASIL Con-

cursos para análise, deferindo ou indeferindo a solicitação.  

2.1.3   O candidato que preencher as condições estabelecidas no item 2.1, deverá solicitar a isenção de pagamento de 

taxa de inscrição, obedecendo aos seguintes procedimentos:  

a) acessar o site www.spbrasilconcursos.com.br no período de 22 de novembro a 06 de dezembro de 2019; 

b) preencher total e corretamente a ficha de inscrição;  

c) Protocolar no período de 28 de novembro a 06 de dezembro de 2019, na sede da Prefeitura Municipal de Borá, 

sito a Praça Santo Antônio, 10 – Centro – Borá-SP, em horário de expediente, em envelope identificado como 

número da inscrição, emprego público que está concorrendo e nome completo, contendo: Requerimento de 

Isenção devidamente preenchido e assinado pelo candidato, sem emendas ou rasuras, em formulário padroni-

zado, disponível no anexo V do presente Edital; Serão aceitos pedidos de isenção, enviados via postal, para a 

sede da Prefeitura Municipal de Borá, desde que recebidos pelo ente público dentro do período acima mencio-

nado.  

d) Ficha de inscrição devidamente preenchida;  

e) Boleto Bancário (não pago) decorrente da inscrição no Processo Seletivo;  

2.1.4   Não serão consideradas as cópias de documentos encaminhados por outro meio. 

2.1.5   Caso o candidato utilize outro meio que não o estabelecido neste Edital, terá indeferido seu pedido de isenção do 

pagamento da taxa de inscrição e sua inscrição não será efetivada.  

2.1.6   Não será aceita a entrega condicional ou complementação de documentos ou a retirada de documentos após a 

entrega da devida documentação. 

2.1.7  O resultado da análise da documentação para solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição será 

divulgado a partir das 15h do dia 10 de dezembro de 2019, através do site www.spbrasilconcursos.com.br.  

2.1.8   O candidato que desejar interpor recurso contra o indeferimento da solicitação de isenção do pagamento da taxa 

de inscrição deverá acessar o site www.spbrasilconcursos.com.br, no período de 11 e 12 de dezembro de 2019.  

2.1.9   A partir das 15h do dia 14 de dezembro de 2019, estará disponível no site www.spbrasilconcursos.com.br o resul-

tado do recurso contra o indeferimento da solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição.  

2.1.10 O candidato que tiver a solicitação de isenção indeferida e desejar participar do Processo Seletivo deverá acessar 

novamente o site www.spbrasilconcursos.com.br, entrar na Área do Candidato digitar seu CPF e proceder à efeti-

vação da inscrição, imprimindo a 2ª via do boleto de inscrição com valor da taxa de inscrição plena, e efetuando o 

pagamento até a data de seu vencimento, conforme presente Edital.  

2.1.11 O candidato que não efetivar a inscrição mediante o recolhimento do respectivo valor da taxa plena terá o pedido 

de inscrição invalidado. 

2.2 Nos Empregos Públicos previstos de Prova Objetiva e Prova de Títulos, nos termos do item 5.2, os candidatos 

deverão enviar digitalmente, de forma exclusiva, no campo específico existente na “Área do Candidato” previsto 

no site da empresa organizadora (www.spbrasilconcursos.com.br), por ocasião da sua inscrição, até o último dia 

do prazo das inscrições, a CÓPIA DIGITALIZADA de eventuais Títulos, enviados em arquivo único no formato 

http://www.ordemconcursos.com.br/
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digital (*.pdf, *.jpg, *.doc, *.zip, *.rar). Não serão considerados os títulos apresentados, por qualquer outra forma, 

fora do dia e horário determinados. 

2.3 O candidato assume inteiramente a veracidade da cópia digital do(s) Título(s) de Doutorado, Mestrado, Pós-gra-

duação ou Licenciatura apresentados, responsabilizando-se nas esferas criminal, cível e administrativa. 

2.4  As PESSOAS COM DEFICIÊNCIA inscritas no  Processo Seletivo deverão apresentar, através da “Área do Can-

didato”, no site www.spbrasilconcursos.com.br, até o último dia do prazo das inscrições, por meio de cópia digita-

lizada, o respectivo LAUDO MÉDICO, constando o CID – Classificação Internacional de Doença, atestando a 

espécie e o grau ou nível da deficiência, inclusive para assegurar a previsão de adaptação à prova, em arquivo no 

formato digital (*.pdf, *.jpg, *.doc, *.zip, *.rar), bem como formular pedido de condição especial para a prova, caso 

necessite, até o último dia de inscrição e/ou pagamento.  

2.4.1 A não solicitação de prova especial pelo candidato comprovadamente portador de deficiência eximirá a empresa 

de qualquer providência.  

2.4.2 Não serão considerados válidos os Laudos Médicos apresentados, por qualquer outra forma, fora do dia e horário 

estabelecidos, devendo ser exclusivamente apresentados por meio digital, na “Área do Candidato”, sendo julgada 

indeferida a inscrição na condição de pessoa com deficiência o não atendimento ao previsto nesse Edital. 

2.4.3 Aos deficientes visuais (cegos), serão oferecidas provas no sistema Braile, desde que demonstrem sua condição 

nos termos do item 2.4, e suas respostas deverão ser transcritas também em Braile. Referidos candidatos deverão 

levar para esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção, podendo ainda, utilizar-se de soroban. Aos 

deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, desde que solicitadas na Área do Candidato, 

por ocasião da sua inscrição, com tamanho e letra correspondente a corpo 24.  

2.4.4 O Candidato se responsabiliza inteiramente pela veracidade do(s) Laudo(s) Médico(s) apresentados, tanto no âm-

bito criminal, cível e administrativo. 

2.5    Com a Homologação das inscrições, seguindo o cronograma previsto no ANEXO I, será publicado o ensalamento 

onde os candidatos deverão conferir se suas inscrições foram efetivadas. Em caso de indeferimento da inscrição, 

o candidato deverá questionar o motivo por meio de Recurso, dentro do prazo previsto no cronograma, na “Área 

do Candidato”, nos termos estabelecidos no item 12 do presente Edital.  

2.6 A SPBRASIL CONCURSOS - UTR DE CAMARGO ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA ME não se responsa-

biliza por falhas de acesso do candidato durante sua inscrição, via internet, não recebida por motivos de ordem 

técnica dos computadores, desconhecimento de informática dos candidatos, falhas de comunicação com a rede, 

bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. O descumprimento das instruções para 

inscrição via internet implicará na não efetivação da mesma.  

2.7  A SPBRASIL CONCURSOS - UTR DE CAMARGO ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA ME não se responsa-

biliza por erros de dados no preenchimento da ficha de inscrição prevista no site, sendo a mesma de inteira e total 

responsabilidade do candidato, inclusive no dever de efetuar eventuais correções dos dados informados. 

 

 3. Dos Requisitos para Contratação  
 

3.1    São requisitos necessários para o candidato, devidamente aprovado e classificado no Processo Seletivo homolo-

gado: 

3.1.1   Ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12, da Constituição Federal.  

3.1.2   Ter até a data da posse, idade mínima de 18 (dezoito) anos, gozar de boa Saúde Física e Mental, estar no gozo 

dos direitos Políticos e Civis e, se do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar.  

3.1.3 Estar inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF. 

3.1.4    Estar ciente que se aprovado, quando da convocação, deverá comprovar que preenche todos os requisitos exigidos 

para o Emprego Público, constantes do presente Edital, sob pena de perda do direito à vaga.  

3.1.5    Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado "a bem do serviço público", mediante decisão transitada 

em julgado em qualquer esfera governamental; não ter sido condenado por crime contra o patrimônio público ou 

administração pública, bem como não registrar antecedentes criminais. 

3.1.6 Não estar em exercício de Emprego Público, função ou emprego público, de acordo com o previsto nos incisos 

XVI e XVII do artigo 37 da Constituição Federal, alterados pelas Emendas Constitucionais n° 19 e 20. 

http://www.ordemconcursos.com.br/
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3.1.7 Não estar aposentado em decorrência de Emprego Público, função ou emprego público, de acordo com o previsto 

nos incisos XVI, XVII e parágrafo 10 do artigo 37, da Constituição Federal, alterado pelas Emendas Constitucionais 

n° 19 e 20 

3.1.8 Se aprovado e nomeado, o candidato, por ocasião da posse ou contratação, deverá apresentar, por meio de cópia 

simples e com a apresentação do original, além dos documentos constantes no presente Edital relacionados ao 

Emprego Público disputado, os seguintes documentos: Título Eleitoral e comprovante de votação na última eleição, 

ou procedido à justificação na forma da lei, Quitação com o Serviço Militar, CPF, Prova de Escolaridade e Habili-

tação Legal, uma foto 3x4, declaração de não ocupar Emprego Público e remunerado, conforme previsto na Cons-

tituição Federal de 1988, exceto os acúmulos permitidos pela Lei, atestados de antecedentes criminais, sob pena 

de perda do direito à vaga e à nomeação.  

3.1.9 Após a apresentação dos documentos previstos no item 3.1.8 e os títulos eventualmente relacionados ao Emprego 

Público, o candidato aprovado passará por uma avaliação médica de forma a comprovar sua aptidão física e mental 

para o exercício das atribuições do emprego público.  

3.1.10 O não atendimento dentro do prazo estipulado na convocação ou a manifestação por escrito de desistência impli-

cará na exclusão definitiva do candidato deste Processo Seletivo, sem qualquer alegação de direitos futuros. 

3.1.11 Os remanescentes formarão listagem onde poderão ser reaproveitados em caráter temporário por meio de edital 

próprio, dentro do prazo de validade do Processo Seletivo, à medida que a vaga for disponibilizada na ocorrência 

de demissão, licenças saúde, aposentadoria etc.  

 

 4. Das Pessoas com Deficiência  
 

4.1     Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de inscrição para os Empregos Públicos no Processo Seletivo, 

cujas atribuições sejam compatíveis com sua deficiência, conforme artigo 37 da Constituição Federal e Lei n° 

7.853/89.  

4.2     Em obediência ao disposto no art. 37, §§ 1° e 2°, do Decreto nº 3.298, de 20/12/99, que regulamenta a Lei nº 

7.853/89, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes para cada Emprego 

Público, individualmente, das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do presente Processo 

Seletivo.  

4.3 Se, na aplicação do percentual, resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), estará formada 

01 (uma) vaga para a pessoa com deficiência. Se inferior a 0,5 (cinco décimos), a formação da vaga ficará condi-

cionada à elevação da fração para o mínimo de 0,5 (cinco décimos), caso haja aumento do número de vagas para 

o Emprego Público ou função.  

4.4      Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 4°, do 

Decreto Federal n° 3.298/99.  

4.5     As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal n° 3.298/99, 

particularmente, em seu artigo 40, participarão do  Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais 

candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e 

local de aplicação das provas, e a nota mínima exigida para todos os demais candidatos.  

4.6      A publicação do resultado final do Processo Seletivo será feita em duas listas, contendo a primeira, a pontuação 

de todos os candidatos, inclusive a das pessoas com deficiência, e a segunda, somente a pontuação destes últi-

mos.  

4.7       Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, estas serão preenchi-

das pelos demais concursados, com estrita observância da ordem classificatória.  

4.8 Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital não serão considerados como 

pessoas com deficiência e não terão prova especial preparada sejam quais forem os motivos alegados.  

4.9 Ao ser convocado para investidura no Emprego Público, o candidato deverá se submeter a exame médico oficial 

ou credenciado pelo Município, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como deficiente ou 

não, e o grau de deficiência capacitante para o exercício do Emprego Público. Será eliminado da lista de pessoa 

com deficiência o candidato cuja deficiência assinalada na Ficha de Inscrição não se constate, devendo o mesmo 

constar apenas na lista de classificação geral.  
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4.10 Após o ingresso do candidato com deficiência, este não poderá ser arguida para justificar a concessão de readap-

tação do Emprego Público e de aposentadoria por invalidez.  
 

 

 5. Das Provas e dos Princípios  
 

5.1  O Processo Seletivo será de Provas Objetivas (escritas) para o empregos público de Auxiliar de Vida Escolar – 

AVE, procedida de avaliação psicológica aos aprovados e Exame Médico Pré-Admissional. 
 

 

5.2 O Processo Seletivo será de Provas Objetivas (escritas) e de Prova de Títulos para o emprego público de 

Professor de Educação Básica I, Ensino Fundamental. e infantil, com a necessária demonstração dos Títulos por 

ocasião da inscrição, responsabilizando-se pela sua veracidade, procedida de avaliação psicológica aos aprovados 

e Exame Médico Pré-Admissional. 
 

5.3 O Processo Seletivo terá como etapa inicial a Prova Objetiva, aplicada a todos os Empregos Públicos. 

 
 

5.4 LOCAL, DIA, HORÁRIO - As provas objetivas (escritas) serão realizadas no dia 12 de janeiro de 2020 às 9h00 

(nove horas) para o emprego público de: Auxiliar de Vida Escolar – AVE e às 14h00 (quatorze horas)  para o emprego 

público de Professor de Educação Básica I, Ensino Fundamental. e infantil, em local e horário a ser confirmado por meio 

de Edital próprio de convocação e que será afixado no local de costume da Prefeitura Municipal de Borá/SP, por meio de 

jornal com circulação regional, no site www.bora.sp.gov.br e www.spbrasilconcursos.com.br, com antecedência mínima 

de 3 (três) dias.  

 
 

5.5    Caso o número de candidatos exceda a oferta de lugares nas escolas localizadas na cidade, com fundamento no 

item 1.1.1, a SPBRASIL CONCURSOS - UTR DE CAMARGO ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA ME e o 

Município poderão alterar horários das provas, locais ou até mesmo dividir a aplicação das provas em mais de uma 

data, cabendo aos candidatos a obrigação de acompanhar as publicações oficiais e por meio do site da Prefeitura 

Municipal de Borá/SP e da empresa organizadora. Eventual adiamento ou qualquer alteração com relação a data 

da prova não confere ao Candidato a restituição da taxa paga. 

5.6 A Prova Objetiva conterá 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas (A, B, C, D), 

para cada uma delas, tendo para cada questão uma única alternativa correta, valendo 2,50 (dois e meio) pontos cada 

questão, totalizando 100 pontos, em atenção ao Conteúdo Programático (ANEXO III). 
            

5.7  A duração da prova será de 03 (três horas), já incluído o tempo para o preenchimento da Folha de Respostas, com 

início e término a ser oportunamente divulgado por ocasião da publicação do Edital de Convocação para as Provas, 

segundo o Cronograma previsto no ANEXO I. 
 

5.8 O Local da aplicação da Prova será igualmente divulgado no Edital de Convocação, sendo que os PORTÕES 

serão FECHADOS com 15 (quinze) minutos de antecedência do início da prova escrita e o candidato que com-

parecer após esse horário será automaticamente DESCLASSIFICADO do Processo Seletivo. 
 

5.9      O candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência mínima sugerida de 1 (uma) hora, munido 

de caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha, Protocolo de Inscrição e UM DOS SEGUINTES DO-

CUMENTOS COM FOTO NO ORIGINAL:  

- Cédula de Identidade RG;  

- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe;  

- Carteira de Trabalho e Previdência Social;  

- Certificado Militar;  

- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97;  

- Passaporte.  
 

5.10  Durante as provas não será permitido, sob pena de exclusão do  Processo Seletivo: qualquer espécie de consultas 

bibliográficas, comunicação com outros candidatos, ou utilização de livros, manuais ou anotações, máquina cal-

culadora, relógios de qualquer tipo, agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, tablets, mp3 player, 

notebook, palmtop, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor de mensagens, bem como 

o uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares.  
 

5.11 Os pertences pessoais, inclusive o aparelho celular (que deve ser desligado), serão guardados em sacos plásticos 

fornecidos pela empresa SPBRASIL CONCURSOS - UTR DE CAMARGO ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA 

ME, lacrados e colocados embaixo da cadeira onde o candidato irá se sentar. Pertences que não puderem ser 

http://www.caiua.sp.gov.br/site/
http://www.bora.sp.gov.br/
http://www.caiua.sp.gov.br/site/
http://www.ordemconcursos.com.br/
http://www.cmmconcursos.com.br/


 

                 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ     

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

                                 Praça Santo Antônio, 10 – Centro - CEP: 19740-000 - Borá - SP 

                Telefone: (18) 3367-1103 –  CNPJ: 44.544.906/0001-42  – http://www.bora.sp.gov.br 

Página 6 de 18   

alocados nos sacos plásticos deverão ser colocados no chão sob a guarda do candidato. Todos os pertences 

serão de inteira responsabilidade do candidato. O candidato que for flagrado na sala de provas portando qualquer 

dos pertences acima será excluído do Processo Seletivo.  
 

5.12 Após adentrar na sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer pretexto, 

ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Volante, designado pela 

Coordenação do Processo Seletivo.  
 

5.13 O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 1 (uma) hora do horário previsto para o 

início das mesmas, devendo entregar ao Fiscal da Sala o caderno de questões e respectiva folha de respostas. 

Não serão computadas questões não respondidas, que contenham rasuras, que tenham sido respondidas a lápis, 

ou que contenham mais de uma alternativa assinalada. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão por 

erro do candidato.  
 

5.14 Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata deverá levar uma acom-

panhante, que terá local reservado para esse fim e que será responsável pela guarda da criança.  
 

5.15 Reserva-se ao Coordenador do  Processo Seletivo e aos Fiscais designados pela empresa “SPBRASIL CONCUR-

SOS” - UTR DE CAMARGO ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA ME, o direito de excluir da sala e eliminar do 

restante da prova, o candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como tomar medidas sane-

adoras e restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta das provas. 
 

5.16 Ao final das provas, os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala, a fim de assinar o lacre do envelope 

das folhas de respostas juntamente com o Fiscal e Coordenador, sendo liberados quando todos(as) tiverem con-

cluído. 
 

5.17 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os Atos, Editais e Comuni-

cados referentes a este  Processo Seletivo, os quais serão afixados também nos quadros de aviso da Pre-

feitura Municipal de Borá/SP, no site oficial da Prefeitura www.bora.sp.gov.br, bem como no site 

www.spbrasilconcursos.com.br, devendo, ainda, manter atualizado seu e-mail, endereço e dados pessoais. 

  

 6. DAS MATÉRIAS E DA FORMA DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 

 

6.1       As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos são as constantes no Anexo III do presente 

Edital.  
 
 

 7. Da Composição das Provas e Número de Questões  
 

7.1       A classificação final obedecerá à ordem decrescente de notas ou média.   
 

EMPREGO PÚBLICO CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

• Professor de Educação Básica I, 

Ensino Fundamental. e infantil. 

• Auxiliar de Vida Escolar – AVE. 

 

Língua Portuguesa 

Raciocínio Lógico 

Conhecimentos Gerais 

Conhecimentos Específicos 

 

10 (dez) 

05 (cinco) 

05 (cinco) 

20 (vinte) 

 

 
 

 8. Da Forma de Julgamento da Prova Objetiva 

 

8.1  A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter classificatório e eliminatório. 
 

8.2 A nota da prova objetiva será obtida com a aplicação da fórmula abaixo:   
 

  NPO =  100  x NAP 

             TQP  

              

ONDE:  

         NPO = Nota da prova objetiva  

http://www.bora.sp.gov.br/
http://www.ordemconcursos.com.br/
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         TQP = Total de questões da prova   

         NAP = Número de acertos na prova.  
 

8.3 Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos. 
 

8.4  O candidato que não auferir, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos na prova objetiva, será desclassificado do Processo 

Seletivo. 

 
 

 9. Dos Títulos 

 

9.1  O Processo Seletivo será de Provas com valoração de Títulos para os Empregos Públicos de nível de Ensino 

Superior descritos no item 5.2. Serão considerados os seguintes Títulos: 

 

ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS VALOR 

Doutorado: Diploma de Doutor correspondente ao campo 

de atuação do Emprego Público pretendido ou na área de 

atuação. 
10 (dez) pontos por Título, sendo aceito apenas 1 (um) 

Mestrado: Diploma de Mestre correspondente ao campo 

de atuação do Emprego Público pretendido ou na área de 

atuação. 
07 (sete) pontos por Título, sendo aceito apenas 1 (um) 

Licenciatura: Diploma em outras áreas com Licenciatura 

na área de atuação. 
03 (três) pontos por Título, sendo aceito apenas 1 (um), 

desde que não tenha sido utilizado como pré-requisito. 

Pós-Graduação: Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, na 

área de atuação. 
02 (dois) pontos por Certificado, sendo aceito até dois, 

com carga horária mínima de 360 horas cada. 

Certificado de Aprovação em Concursos Públicos e/ou 

Processos Seletivos. 
01 (um) ponto por Certificado, sendo aceito até dois. 

 

9.2     Serão pontuados como títulos, Certificado/Declaração em papel timbrado da Instituição, contendo assinatura e 

identificação do responsável e a respectiva carga horária, que ateste sobre a conclusão total do curso e aprovação 

e entrega do TCC – Trabalho de Conclusão de Curso.  

9.3 Os candidatos deverão enviar digitalmente, de forma exclusiva, no campo específico “Área do Candidato” existente 

no site www.spbrasilconcursos.com.br, por ocasião da sua inscrição, conforme previsto no item 2.2 do presente 

Edital, até o último dia das inscrições, por meio de CÓPIA DIGITALIZADA dos eventuais Títulos, enviados em 

arquivos no formato digital (*.pdf). Não serão considerados os títulos apresentados, por qualquer outra forma, fora 

do dia e horário acima determinados.  

9.4    Não serão aceitos ‘protocolos’ de documentos referentes a títulos. 

9.5       A soma total dos títulos não poderá ultrapassar 26 (vinte e seis) pontos.  

9.6      Sobre a nota auferida pelos candidatos, que atingiram no mínimo 50 (cinquenta) pontos na Prova Objetiva, serão 

somados os pontos referentes aos títulos, para a classificação final.  

9.7     Os pontos serão contados após a realização da prova objetiva e apenas para efeito de ‘classificação’ e não de 

‘aprovação’.  

9.8 Não haverá segunda chamada para a entrega dos títulos, qualquer que seja o motivo de impedimento do candidato 

que não os apresentar por ocasião da sua inscrição, no prazo estabelecido.  

9.9 Em que pese os títulos serem apresentados, os pontos somente serão contados se o candidato obtiver a nota 

mínima de 50 (cinquenta) pontos para aprovação na prova objetiva.  

9.10 Não serão pontuadas como título, a graduação, pós-graduação ou especialização, quando exigidas como pré-

requisito do Emprego Público.  

 

 

http://www.ordemconcursos.com.br/


 

                 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ     

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

                                 Praça Santo Antônio, 10 – Centro - CEP: 19740-000 - Borá - SP 

                Telefone: (18) 3367-1103 –  CNPJ: 44.544.906/0001-42  – http://www.bora.sp.gov.br 

Página 8 de 18   

 

 10. Dos Critérios de Desempate  
 

10.1 Em todas as fases na classificação entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de preferência os 

seguintes:  
 

a) Idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), entre si e 

frente aos demais, dando-se preferência ao de idade mais elevada, sendo considerada para este fim, a data 

de realização da prova;  

b) Maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos;  

c) Maior idade, na data de realização da prova;  

d) Maior número de acertos na prova de Português. 

 

10.2 Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate se dará por 

meio de sorteio.  
 

10.3 O sorteio será realizado ordenando-se as inscrições dos candidatos empatados, de acordo com o seu número de 

inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio da extração da Loteria 

Federal, do sorteio imediatamente anterior ao dia de aplicação da Prova Objetiva, conforme os seguintes critérios:  
 

a) se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a ordem será a 

crescente;  

b) se a soma dos algarismos da Loteria Federal for ímpar, a ordem será a decrescente.  
 

 11. Dos Recursos 

 

11.1    Para recorrer o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.spbrasilconcursos.com.br e ir até a “Área do 

Candidato” – “Recursos e Requerimentos” – e preencher online o formulário de recurso e enviá-lo via internet, 

seguindo as instruções nele contidas.   

11.2    Tendo como prazo o requerimento de recurso até o último dia do prazo recursal de cada fase, conforme o próximo 

item.    

11.2.1 Caberá recurso à SPBRASIL CONCURSOS - UTR DE CAMARGO ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA ME, 

em caso de indeferimento das inscrições, em face do gabarito e/ou contra o conteúdo da prova, no tocante a erro 

material ou do teor das questões e da divulgação do resultado preliminar. 

11.2.2 Todos os recursos deverão ser interpostos nas datas constantes do ANEXO I:  

a) Da Homologação das inscrições;  

b) Do Gabarito;  

c) Do Resultado Preliminar. 
 

11.2.3 Em qualquer caso, não serão aceitos recursos encaminhados via postal, via fax ou via telefônica. A interposição 

deverá ser feita diretamente no site, contendo nome do candidato, RG, número de inscrição, Emprego Público para 

o qual se inscreveu e as razões recursais.  
 

11.3  Julgados os recursos em face do gabarito e/ou da prova objetiva, sendo o caso, será publicado um novo gabarito, 

com as modificações necessárias, que permanecerá no site pelo prazo de 2 (dois) dias úteis. Caberá à SPBRASIL 

CONCURSOS - UTR DE CAMARGO ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA ME decidir sobre a anulação de 

questões julgadas irregulares.  

11.3.1 Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou qualquer outro 

motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos e os pontos correspondentes serão atribuídos 

a todos os candidatos que não os obtiveram, independente de recurso.  

11.4 Os recursos deverão estar embasados em argumentação lógica e consistente. Em caso de constatação de ques-

tões da prova, o candidato deverá se pautar em literatura conceituada e argumentação plausível.  

11.5  Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento de mérito. A Comis-

são constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de recursos, não cabendo recurso adicional 

pelo mesmo motivo.  
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11.5.1 Após a análise dos recursos interpostos ou decisão havida pela Comissão Organizadora, em função de erro ma-

terial, poderá haver alteração da pontuação e ou classificação inicialmente obtida para uma classificação superior 

ou inferior ou, ainda, a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para a prova. 

11. 6   A decisão final da Banca Examinadora da SPBRASIL Concursos – UTR de Camargo Assessoria em Gestão Pública 

ME será soberana, definitiva, não existindo desta forma, recurso contra recurso. 

11.6   O gabarito oficial será disponibilizado no site www.spbrasilconcursos.com.br através da “Área do Candidato” a partir 

das 17h00 da segunda-feira subsequente à data da aplicação da prova e o candidato terá acesso ao Caderno de 

Questões no site durante o período recursal acessando a “Área do Candidato”.  

 

 12. Das Disposições Finais 

 

12.1    A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e condições do 

Processo Seletivo, estabelecidas no presente Edital e na legislação municipal e federal pertinente.  

12.2   A falsidade ou inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que veri-

ficados posteriormente, eliminará o candidato do Processo Seletivo, anulando-se todos os atos decorrentes da 

inscrição, sem prejuízo de responsabilização nas esferas administrativa, cível e penal.  

12.3    A SPBRASIL CONCURSOS - UTR DE CAMARGO ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA ME, bem como o órgão 

realizador do presente certame não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publica-

ções referentes ao processo.  

12.4    A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ - SP reserva-se o direito de anular o Processo Seletivo, bem como o de 

adotar providências que se fizerem necessárias para garantir a correção dos procedimentos a ele relativos ou dele 

decorrentes.  

12.5    Os candidatos que deixarem a sala de provas para ir ao banheiro poderão ser revistados por detectores de metais 

na entrada e na saída. A revista pode, ainda, ser realizada a qualquer momento nas salas e nos corredores dos 

locais de aplicação das provas, na entrada e na saída do local de realização da prova objetiva.  

12.6    Medidas adicionais de segurança que visem o interesse coletivo poderão ser aplicadas a qualquer momento pela 

organização do Processo Seletivo, sem prévia comunicação.  

12.7     O candidato que precisar de comprovante de comparecimento, deverá solicitar à Coordenação no dia da realização 

da prova.  

12.8    Prescreverá em 1 (um) ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final, o direito de 

ação contra quaisquer atos relativos a este PROCESSO SELETIVO.  

12.9    Serão armazenados pelo prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) dias, em formato físico e em local apropriado, 

todos os formulários de inscrição, folhas de respostas, folhas de frequência e as demais planilhas de todos os 

candidatos, bem como exemplares de todas as provas aplicadas no  Processo Seletivo, após esse período serão 

incinerados. Serão armazenados por 2 (dois) anos subsequentes, todos os arquivos em versão digital. Os cadernos 

de prova (rascunho) serão incinerados após 180 (cento e oitenta) dias da aplicação das provas objetivas.  

12.10  O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço eletrônico, bem como seu endereço domiciliar para cor-

respondência, junto ao órgão realizador, após o resultado final.  

12.11  A validade do presente Processo Seletivo será de 1 (um) ano, contados da homologação final dos resultados, 

podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Administração.  

12.12  Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde, elaborado por 

médicos especialmente designados pelo Município e apresentação de documentos legais que lhe forem exigidos.  

12.13  EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS:  

Consistirá na avaliação das condições físicas e psicológicas indispensáveis para o exercício das funções inerentes 

ao emprego público, postulado pelo candidato, consistente em:  

- Exames médicos laboratoriais e ambulatoriais;  

Após avaliações e pareceres médicos conclusivos, considerado o convocado APTO ao exercício de suas funções, 

poderá iniciar suas atividades.  

http://www.cmmconcursos.com.br/
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12.14    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.  

12.15 Ficam impedidos de participarem do certame aqueles que possuam com qualquer dos sócios da SPBRASIL CON-

CURSOS - UTR DE CAMARGO ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA ME a relação de parentesco disciplinada 

nos artigos 1.591 a 1.595 do Código Civil. Constatado o parentesco a tempo, o candidato terá sua inscrição inde-

ferida, e se verificado posteriormente à homologação, o candidato será eliminado do certame, sem prejuízo das 

medidas administrativas e judiciais cabíveis.  

12.16  Com as ressalvas do Edital, os prazos deste correm continuamente, inclusive sábados, domingos e feriados, do 

cômputo do termo inicial até o termo final, sendo preclusivos, contínuos e comuns a todos os candidatos, não 

havendo justificativa para o não cumprimento e para a apresentação de recursos e/ou de documentos após as 

datas estabelecidas. 
 

12.17  A Prefeitura Municipal de Borá/SP e a empresa organizadora não são responsáveis e nem assumem qualquer 

responsabilidade quanto ao transporte, alojamento e/ou alimentação dos candidatos, despesas afins, quando da 

realização das etapas deste certame, nem se responsabilizam por perda ou extravio de documentos, pertences 

ou objetos, ocorridos no local de realização das provas, nem por danos neles causados. 
 

12.18  A Prefeitura Municipal de Borá/SP e a empresa organizadora não se responsabilizam e expressamente não auto-

rizam quaisquer cursos, “cursinhos”, textos, apostilas e outros materiais impressos ou digitais a matérias deste 

Processo Seletivo ou ainda por qualquer informação em seu nome, ou em face deste certame. 
 

12.19 Visando cumprir os fins deste Edital fica a Prefeitura Municipal de Borá/SP e a empresa organizadora expressa-

mente autorizadas pelos candidatos a procederem à divulgação de seus nomes, números de documentos e sua 

situação, bem como outros dados que se façam necessários, junto ao certame pelos meios de publicidade previs-

tos neste Edital ou outros que se façam indispensáveis ao deslinde de qualquer situação. 
 

12.20 Toda e qualquer comprovação de tempestividade dos recursos e documentações será feita através da área do 

candidato no site www.spbrasilconcursos.com.br, atestando exclusivamente a entrega, sendo desconsiderados 

requerimentos ou recursos intempestivos ou interpostos em desacordo com este Edital. 
 

12.21  Após a homologação dos resultados, a empresa organizadora fica eximida e quitada de toda e qualquer respon-

sabilização ou vinculação ao candidato, sendo os demais atos de admissão, convocação e outros, todos a Em-

prego Público exclusivo da Prefeitura Municipal de Borá/SP. 

 

12.22 Não obstante as penalidades cabíveis, a SPBRASIL CONCURSOS - UTR DE CAMARGO ASSESSORIA EM 

GESTÃO PÚBLICA ME poderá, a qualquer tempo, anular a inscrição ou a prova do candidato, desde que verifi-

cadas falsidades de declaração ou irregularidades na prova.  
 

12.23 Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos no presente 

Edital e na Lei Orgânica Municipal serão resolvidos em comum pela Administração Pública Municipal e a empresa 

SPBRASIL CONCURSOS - UTR DE CAMARGO ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA ME 

12.24 A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em documentos ou nas provas, 

eliminarão o candidato do Processo Seletivo.  

12.25 Os vencimentos constantes do presente Edital são referentes aos da data do presente Edital.  

12.26  Em cumprimento ao artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, o candidato não poderá receber remuneração 

superior ao subsídio mensal do Prefeito Municipal. 

Sem mais,  

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

Borá/SP, 27 de novembro de 2019.  

 

 

WILSON FERREIRA COSTA 
Prefeito Municipal Borá-SP 
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ANEXO I 

 

CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO Nº 02/2019 
 

  

EVENTO  DATA  

Publicação do Edital  27/11/2019  

Período de Inscrições  De 28/11/2019 a 17/12/2019 

Pedido de Isenção das Inscrições De 28/11/2019 a 06/12/2019 

Resultado Preliminar da análise da documentação para solicitação 

de isenção do pagamento da taxa de inscrição 
10/12/2019 após 15h 

Recurso contra os pedidos de isenção 11/12/2019 e 12/12/2019 

Resultado dos recursos contra o indeferimento da solicitação de 

isenção do pagamento da taxa de inscrição 
14/12/2019 

Publicação do Edital das Inscrições Realizadas 19/12/2019 

Recurso contra Inscrições Indeferidas 20/12/2019 a 21/12/2019 

Homologação das Inscrições e Convocação para Prova Escrita 23/12/2019 

Prova Escrita  12/01/2020 

Disponibilização do Gabarito  13/01/2020 após às 17h 

Recebimento do Recurso do Gabarito   14/01/2020 a 15/01/2020 

Publicação do Gabarito Oficial e Edital de Resultado Preliminar 20/01/2020 

Recebimento de Recurso do Resultado Preliminar  21/01/2020 a 22/01/2020 

Classificação Final  27/01/2020 

Divulgação do Edital de Homologação  31/01/2020 

 

OBS.: Cronograma previsto do Processo Seletivo poderá ser alterado. Os interessados deverão acompanhar o 

andamento do Processo Seletivo pelo site www.spbrasilconcursos.com.br.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ     

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

                                 Praça Santo Antônio, 10 – Centro - CEP: 19740-000 - Borá - SP 

                Telefone: (18) 3367-1103 –  CNPJ: 44.544.906/0001-42  – http://www.bora.sp.gov.br 

Página 12 de 18   

 

ANEXO II 

 

DAS ATRIBUIÇÕES  

 

 

Professor de Educação Básica I, Ensino Fundamental. e infantil : Organizar e promover as atividades educativas em jardins de infância 

ou estabelecimentos similares, levando as crianças a se exprimirem através de desenhos, pintura, conservação, canto ou por outros meios ajudando-as nestas 

atividades, para desenvolver física, mental, emotiva e socialmente os educandos, em idade pré-escolar. 

AUXILIAR DE VIDA ESCOLAR: Compreende as tarefas de apoio e suporte aos alunos da educação básica e de apoio e auxílio às atividades docentes 

e administrativas. - Atender os alunos em horários de entrada e saída dos períodos, intervalos, recreio e refeições, na higiene pessoal e locomoção, sempre que 

necessário, e nos horários estabelecidos pela equipe diretora; - Auxiliar na organização, manutenção e higiene dos materiais e equipamentos; - zelar pela segurança 

e bem-estar dos alunos; - Auxiliar e/ou executar as atividades de higiene, troca de vestuário e/ou fraldas/ absorventes, higiene bucal durante o período em que o 

aluno permanecer na escola, inclusive nas atividades extracurriculares, atividades complementares e dias de reposição de aulas; - Executar procedimentos, dentro 

das determinações legais, que não exijam a infra-estrutura e materiais de ambiente hospitalar; - Utilizar luvas descartáveis para os procedimentos e descartá-las após 

o uso, em local adequado; - Acompanhar o aluno até o local apropriado para a alimentação, auxiliá-lo durante e após a refeição utilizando técnicas para auxiliar na 

mastigação e/ou deglutição, realizar sua higiene encaminhando-o, a seguir, à sala de aula; - Dar assistência nas questões de mobilidade nos diferentes espaços 

educativos: transferência da cadeira de rodas para outros mobiliários e/ou espaços, cuidados quanto ao posicionamento adequado às condições do aluno, apoio na 

locomoção para os vários ambientes e/ou atividades escolares extracurriculares para aluno cadeirante e/ou com mobilidade reduzida; - Auxiliar e acompanhar o aluno 

com Transtorno Global do Desenvolvimento - TGD para que este se organize e participe efetivamente das atividades desenvolvidas pela Unidade Educacional, inte-

grado aos seus pares; - Zelar pela higiene e manutenção dos materiais utilizados para alimentação e higiene do aluno. - Colaborar no atendimento ao público, inclusive 

encaminhando pais e munícipes à secretaria da Unidade Escolar; - Auxiliar os professores em sala de aula, nas solicitações de material escolar ou de assistência às 

crianças; - Auxiliar no registro de controle de freqüência dos alunos, bem como do registro de seu desenvolvimento; - Preencher documentos, encaminhar comuni-

cados, registrar ocorrências, controlar materiais, etc.; - Observar constantemente os alunos em relação ao seu bem estar, considerando a sua saúde física, mental, 

psicológica e social, tomando as medidas necessárias na ocorrência de alterações; - Manter a organização do seu local de trabalho e todos os bens públicos que 

estiverem sobre o domínio de sua área de atuação, bem como zelar pela economicidade de materiais e bom atendimento ao público; - Participar de cursos, reuniões 

e encontros de formação continuada; - executar e dirigir atividades de recreação dos alunos; - Cuidar da segurança do aluno durante o transporte escolar; - auxiliar 

no embarque e desembarque de alunos com necessidades especiais durante o transporte escolar; - controlar o comportamento dos alunos durante o transporte 

escolar; - Orientar alunos sobre regras e procedimentos, regimento escolar, cumprimento de horários e atender as necessidades dos educandos, inclusive transmi-

tindo aos superiores as necessidades diárias dos mesmos; - Acompanhar o embarque e desembarque dos alunos no transporte escolar, zelando pela segurança dos 

mesmos durante o trajeto ônibus/entrada da escola e vice versa; - Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício do cargo determinadas 

pelos superiores hierárquicos. Carga horária: 40 horas semanais. 
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ANEXO III 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

(verificar composição das provas no item 6 do presente edital)  

 

Conteúdo a ser desenvolvido pela SPBRASIL CONCURSOS após confirmação de TODOS os Empregos Públicos. 

 

NÍVEL DE ENSINO MÉDIO   

 

LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de frases, palavras ou textos; encontros vocálicos e consonan-

tais; ortografia; acentuação gráfica; sinais de pontuação; emprego das classes de palavras; análise sintática; sinônimos; 

concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal, crase; colocação pronominal; classificação dos termos da ora-

ção; período composto por coordenação; período composto por subordinação.  

MATEMÁTICA:  Raciocínio lógico, conhecimento com as quatro operações: soma subtração, multiplicação e divisão.  

Conhecimento de operações com números inteiros, fracionários e decimais, regra de três simples e composta.  Sistema 

métrico decimal: (comprimento, superfície, volume, capacidade e massa). Conjuntos.  Operações com números racionais, 

razão e proporção, porcentagem, juros simples.  Potenciação e radiciação.  Progressão aritmética e geométrica, cálculo 

de perímetro e área de figuras planas. Cálculo de volume.  Operações MDC e MMC. Sistema legal de unidades de medidas 

brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. Equação de 1º. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS: Tópicos relevantes e atuais dos últimos 4 (quatro) anos de diversas áreas, tais como polí-

tica, economia, sociedade, educação, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, 

responsabilidade socioambiental, problemas ambientais, segurança, globalização e ecologia e suas vinculações históri-

cas, do Município, do Estado, do Brasil e no mundo. Aspectos históricos e geográficos do Município de Borá-SP: hidro-

grafia, relevo, população, clima, vegetação, limites geográficos, economia, e símbolos municipais. Ética e trabalho. Cons-

tituição Federal, Constituição do Estado de São Paulo.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS AUXILIAR DE VIDA ESCOLAR - AVE: Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Esta-

tuto da Criança e do Adolescente – (ECA). Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei 

de Diretrizes e Bases (LDB). Constituição Federal: Artigo nº 5 (dos direitos e deveres individuais e coletivos), Artigo nº 

205 ao nº 214 (da educação). Lei nº 12.852/13 (Estatuto da Juventude). Cuidados essenciais com a criança: alimentação, 

repouso, higiene e proteção. Jogos e brincadeiras infantis. Histórias infantis. Crianças com necessidades educativas es-

peciais. Noções de puericultura. Brinquedos e brincadeiras de creches - Manual de Orientação Pedagógica - MEC com 

apoio da UNICEF. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva - MEC. Relações hu-

manas no trabalho. Postura profissional e apresentação pessoal. Lei Orgânica do Município de Borá-SP.  

 

 

NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO   

                                                                                      

Língua Portuguesa: Leitura, compreensão e interpretação de texto; Elementos da comunicação e as funções de lingua-

gem; Análise semântica = valor que a palavra adquire no contexto, sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos; Fa-

tores de textualidade; Gêneros e tipos textuais; Elementos da estrutura narrativa; Elementos da estrutura argumentativa; 

Coesão e coerência textual; Descrição objetiva e subjetiva; Linguagem denotativa e conotativa; Figuras e vícios de lin-

guagem; Variantes linguísticas; Linguagem oral e linguagem escrita Formal e informal; Gíria; Função da linguagem e 

níveis de linguagem; Sílaba = separação silábica, classificação das palavras quanto ao número de sílaba e sílaba tônica; 

Acentuação = acento agudo, circunflexo e grave; Regras de acentuação; Ocorrência de encontro vocálico, encontro con-

sonantal e dígrafo; Ortografia (novo acordo ortográfico); Pontuação = Empregar corretamente: ponto final, ponto e vírgula, 

ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois pontos, reticências, aspas, parênteses, colchete e vírgula; Classes de 

palavras: substantivos = tipos de substantivos, flexão dos substantivos em gênero, número e grau; Artigos = definidos e 

indefinidos; Adjetivos = classificação dos adjetivos, flexão dos adjetivos, adjetivos pátrios e locução adjetiva; Verbos = 

Flexões do verbo: modo, tempo e número, regulares, irregulares, auxiliares, abundantes e defectivos, forma verbal, vozes 

do verbo, tipos de verbo; Pronomes = pessoais do caso reto, oblíquo e de tratamento, indefinido, possessivo, demonstra-

tivo, interrogativo, relativo; Numerais = flexão dos numerais e emprego; Preposições; Conjunções; Interjeições; Advérbios. 

Frases: tipos de frase; oração; período simples e composto por coordenação e subordinação; Termos da oração = sujeito 
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(tipos de sujeito) e predicado (tipos de predicado); Complementos verbais e complementos nominais; Aposto; Vocativo; 

Adjunto adnominal e adjunto adverbial; Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal; Colocação pronominal; 

Estrutura e formação das palavras; Funções das palavras das palavras que e se. 

Obs.: Todo conteúdo de língua portuguesa BASEAR-SE-A na NORMA CULTA DA LÍNGUA. 

 

Bibliografia Sugerida: 

 

EVANILDO BECHARA – MODERNA GRAMÁTICA DA LÍNGUA PORTUGUESA 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2532110/mod_folder/content/0/__Bibliografia%20de%20Refer%C3%AAncia/BE-

CHARA_ModernaGramatica 

Portuguesa.pdf?forcedownload=1 

TERESA COCHAR & WILLIAN ROBERTO CEREJA – GRAMÁTICA REFLEXIVA: TEXTO, SEMÂNTICA E INTERAÇÃO. 

 

Raciocínio Lógico: Conjuntos. Sistema de Numeração: Classes. Números ordinais. Números Reais: Operações com 

números reais: Resolução de problemas envolvendo adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Múltiplos e 

Divisores: Mínimo Múltiplo Comum. Divisores. Regras de divisibilidade por 2, 3 e 5. Divisibilidade por 10, 100, 1000. 

Máximo Divisor Comum. Decomposição em fatores primos. 5. Números Fracionários: Frações equivalentes. Simplificação 

de frações. Redução ao Menor Denominador Comum. Operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. Números 

Decimais: Representação e leitura. Operações. Números e grandezas proporcionais. Razão e proporção. Regra de três 

simples direta e inversa, Porcentagem: Operações para uso no dia-a-dia. Acréscimos e descontos percentuais. Sistema 

Monetário Brasileiro. Sistema de Medidas: Unidades de comprimento, superfície, capacidade, volume, tempo e massa. 

Múltiplos e submúltiplos. Operações para uso no dia-a-dia. Fatoração e Produtos Notáveis. Equações e sistemas de 

equações do 1º grau. Resolução de problemas. Função do 2º grau. Gráficos. Discussão. Inequações e Equações do 2º 

grau. Resolução. Soma e Produto das raízes. Trigonometria no triângulo retângulo. Funções trigonométricas. Relações 

entre as funções. Matrizes. Determinantes. Regra de Crammer. Logaritmos decimais. Propriedades. Equações Geometria 

Plana: Ângulos. Perímetros e áreas: triângulos, quadriláteros, circunferência e círculo. Relações métricas no triângulo 

retângulo. Geometria Espacial. 

 

BIBLIOGRAFIAS SUGERIDAS: 

 

ÁVILA, Geraldo. Análise Matemática para Licenciatura. 3. ed., Edgard Blucher. 

CALLIOLI, Carlos A.; DOMINGUES, Hygino Hugueros; COSTA, Roberto C. F. Álgebra linear e aplicações. ATUAL. 

DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contexto e aplicações. Volume único. São Paulo: Editora Ática. 2003. 

HEFEZ, Abramo. Elementos de Aritmética. Sociedade Brasileira de Matemática. 

SANTOS, José Plinio de Oliveira. Introdução à Teoria dos Números. Coleção Matemática Universitária. IMPA 

 

Conhecimentos Gerais: Tópicos relevantes e atuais dos últimos 4 (quatro) anos de diversas áreas, tais como 

política, economia, sociedade, educação, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvi-

mento sustentável, responsabilidade socioambiental, problemas ambientais, segurança, globalização e eco-

logia e suas vinculações históricas, do Município, do Estado, do Brasil e no mundo. Aspectos históricos e 

geográficos do Município de Borá-SP: hidrografia, relevo, população, clima, vegetação, limites geográficos, 

economia, e símbolos municipais. Ética e trabalho. Constituição Federal, Constituição do Estado de São 

Paulo. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROFESSOR PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, ENSINO FUNDAMENTAL. 

E INFANTIL: Fundamentos: conhecimentos relacionados à Filosofia da Educação, História da Educação, Sociologia, 

Psicologia da Educação; Didática e Metodologia do Ensino; Processo de Avaliação do desempenho escolar como instru-

mento de auto avaliação e dos avanços de aprendizagem; o uso de metodologias voltadas para o desenvolvimento da 

autonomia e práticas inovadoras; Didática e Metodologia do Ensino da Educação Básica; BNCC; Saberes Escolares, 

processos metodológicos e avaliação da aprendizagem; Relações socioeconômicas e políticos-culturais da educação; 

Educação e Direitos Humanos, Democracia e Cidadania; Educação inclusiva; A função social da escola; Inclusão educa-

cional e respeito à diversidade e gestão de conflitos; Projeto Político Pedagógico da escola, Gestão Escolar, Gestão 

democrática e o compromisso com a qualidade social do ensino; Educação Infantil: brincadeiras, ludicidade, letramento, 

jogos, psicologia da criança e os desafios da educação infantil. Educação e Ensino Fundamental: alfabetização, letra-

mento e os desafios da educação no ensino fundamental. A criança deficiente e a família; O desenvolvimento emocional 

e afetivo; Atividades gerais para os deficientes; A psicologia no auxílio a educação e compreensão dos deficientes; O 
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deficiente e o trabalho; Treinamento para o trabalho; Integração no mercado de trabalho; A adaptação; Metodologia Edu-

cacional; Didática da classe de Deficiente Visual; O Deficiente visual integrado; Atividades de vida diária; Psicologia Edu-

cacional; Psicologia Vocacional; Método de escrita em braile; recursos didáticos para D.V.; Auxílio óticos para visão sub-

normal; orientação e mobilidade para D.V.; Anatomia e fisiologia do aparelho visual. Natureza e especificidade da Educa-

ção; concepções pedagógicas; relação teoria e prática; relação entre desenvolvimento, ensino e aprendizagem; zona de 

desenvolvimento efetivo e iminente; relação entre pensamento e linguagem; fundamentos filosóficos, psicológicos e pe-

dagógicos da educação; saber científico e saber escolar; unidade, conteúdo e método; pedagogias hegemônicas e contra-

hegemômicas; o homem como sujeito histórico; signo como mediador entre sujeito e objeto. Concepção de infância; 

periodização do desenvolvimento psíquico a partir da psicologia histórico-cultural; o papel da educação escolar na forma-

ção de conceitos; alfabetização e educação infantil; jogos de papeis; linhas acessórias e atividade guia. ou dominante; 

zona de desenvolvimento iminente e efetivo; literatura na educação infantil; lúdico no ensino da matemática; atividade de 

estudo e o desenvolvimento psíquico da criança. Lei Orgânica do Município de Borá-SP. 

 

LEGISLAÇÃO:  

 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Art. 5º, Art. 37 e Artigos 205 a 214); 

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf_legislacao/superior/legisla_superior_const.pdf 

Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm 

Lei nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm 

Lei nº 10.436/02 - Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm 

Lei nº 10.861/04 - Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm 

Lei 13005/14 - Plano Nacional de Educação; 

https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/125099097/lei-13005-14 

Lei nº 13.146/15 - Lei Brasileira de Inclusão -; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm 

Base Nacional Comum Curricular - 2018. 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf 

 

 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: ARANHA, Maria Lúcia Arruda. História da Educação e da Pedagogia. Geral e 

Brasil. São Paulo: Moderna, 2006. (3ª ed. rev. ampl.) 

BRASIL. Brincadeiras e Brinquedos de Creche: Manual de Orientação Pedagógica. Ministério da Educação. 

2012.  

Pró-Letramento: Programa de Formação Continuada de Professores dos Anos/Séries Iniciais do Ensino Fun-

damental: Matemática. – ed. rev. e ampl. Incluindo SAEB/Prova Brasil matriz de referência / Secretaria de 

Educação Básica – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2008. 308 p.  

Pró-Letramento: Programa de Formação Continuada de Professores dos Anos/Séries Iniciais do Ensino Fun-

damental: alfabetização e linguagem. – ed. rev. e ampl. Incluindo SAEB/Prova Brasil matriz de referência/ 

Secretaria de Educação Básica – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2008. 

364 p.  

Base Nacional Curricular Comum. Ministério da Educação. 2018. Disponível no site: http://basenacionalco-

mum.mec.gov.br/wpcontent/uploads/2018/02/bncc-20dez-site.pdf .  

DELORS, Jacques et al. Educação: um tesouro a descobrir – relatório para a UNESCO da Comissão Inter-

nacional sobre Educação para o século XXI. São Paulo: Cortez, 1998. IVIC, Ivan. Lev Semionovich Vygotsky 

/ Ivan 

Ivic; Edgar Pereira Coelho (org.) – Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2010. 140 p.: il.  

– (Coleção Educadores)  

FERREIRO, Emília. Reflexões sobre alfabetização. São Paulo: Cortez, 1995. 

Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: Artes Médicas, 1988. 

FREIRE, Paulo. A importância do ato de Ler. 42 ed. São Paulo: Cortez, 1992.  

Educação como prática da Liberdade. São Paulo: Paz e Terra, 2002.  
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Pedagogia do oprimido. 50. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011. FONTANA, Roseli. Psicologia e trabalho pe-

dagógico. Roseli Fontana, Maria Nazaré da Cruz – São Paulo. Atual. 1997 (formação do educador). 

KLEIMAN, Ângela B. Preciso ensinar o letramento? Não basta ensinar a ler e escrever? Campinas: CE-

FIEL/UNICAMP, 2005.  

LERNER, Delia; PIZANI, Alicia P. A aprendizagem da língua escrita na escola: reflexões sobre a prática pe-

dagógica construtivista. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. 

Ler e Escrever na escola – o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed, 2002.  

GADOTTI, Moacir. Pensamento Pedagógico Brasileiro. São Paulo: Ática, 2004.  

HERNANDEZ, Fernando; VENTURA, Montserrat. A Organização do Currículo por projetos de trabalho. 5 ed. 

Porto Alegre: Artmed, 1998. HOFFMANN, Jussara. Avaliação Mediadora. Porto Alegre: Editora Mediação, 

1995.  

LA TAILLE, Yves de. Piaget. Vygotsky. Wallon: teorias Psicogenéticas em discussão. São Paulo: Summus 

Editorial, 1992.  

LOPES, Janine Ramos. Caderno do educador: alfabetização e letramento 1 / Janine Ramos Lopes, Maria 

Celeste Matos de Abreu, Maria Célia Elias Mattos. – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2010. 68 p. : il.  

-- (Programa Escola Ativa)  

LUCKESI, Cipriano. Avaliação da aprendizagem escolar. 21 ed. São Paulo: Cortez, 2010.  

MACEDO, Lino. Ensaios pedagógicos: como construir uma escola para todos? Porto Alegre: Artmed, 2005.  

MENEGOLLA, Maximiliano; SANT’ANNA, Ilza Martins. Por que planejar? Como planejar? São Paulo: Editora 

Vozes, 1999.  

MUNARI, Alberto. Jean Piaget / Alberto Munari; tradução e organização: Daniele Saheb. – Recife: Fundação 

Joaquim Nabuco, Massangana, 2010. 156 p.: il.  

– (Coleção Educadores).  

NIDELCOFF, Maria Tereza. Uma Escola para o povo. 19 ed. São Paulo: Brasiliense, 1984.  

OLIVEIRA, ML., org. (Im) pertinências da educação: o trabalho educativo em pesquisa [online]. São Paulo: 

Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009. 193 p. ISBN 978-85-7983-022-8.  

PAÍN, Sara. Diagnóstico e tratamento dos Problemas de Aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 1992.  

PIAGET, Jean; Inhelder, B. A Psicologia da Criança. Rio de Janeiro: Bertrand, 1990.  

RAMOS, Marise Nogueira. A pedagogia das competências: autonomia ou adaptação? São Paulo: Cortez, 

2001.  

RIOS, Terezinha Azerêdo. Compreender e ensinar por uma docência de melhor qualidade. 5 ed. São Paulo: 

Cortez Editora, 2001.  
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ANEXO V – DO REQUERIMENTO DE ISENÇÃO 

 

 

 

 

ISENÇÃO PARA DOADORES DE SANGUE E MEDULA ÓSSEA 

(LEI Nº 577/2010) 

  

  

 Eu__________________________________________________________________________, portador do docu-

mento de identidade (RG) nº ___________________________________ e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas 

(CPF/MF) sob o nº __________________________________, residente e domiciliado na 

Rua:____________________________________________________________,nº___________, 

Bairro________________________________, Cidade_________________________________, Estado 

____________, CEP _____________________, fone _______________________, candidato à vaga de 

________________________________, requer a Vossa Senhoria isenção da taxa do Processo Seletivo nº 

_____/_____, conforme Lei nº 577/2010. 

                                                       Nestes Termos, 

                                                       Pede Deferimento. 

 

 

 

Borá - SP, _____ de ________________ de_____ . 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Requerente 

 


