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CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS  Nº 001/2009  

 
 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES E INSTRUÇÕES ESPEC IAIS 
 
 

A Câmara Municipal de Sete Barras, Estado de São Paulo, faz saber que fará realizar, 
através da empresa QUALITY – Concursos Públicos, Assessoria e  Consultoria Ltda., com a 
supervisão da Comissão Temporária de Concurso especialmente nomeada, CONCURSO 
PÚBLICO DE PROVAS PARA PROVIMENTO DOS EMPREGOS DE: 1) Assessor 
Jurídico; 2) Agente Técnico Administrativo; 3) Escr iturário; 4) Motorista e 5) 
Recepcionista constantes do Quadro de Pessoal da Edilidade. 

 
I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 
1. O Concurso Público será realizado na cidade de Sete Barras (SP), com a finalidade de 
prover os empregos de: Assessor Jurídico; Agente Técnico Administrativo; 
Escriturário; Motorista e Recepcionista obedecidas as normas inseridas no presente  
Edital e nos respectivos anexos que o integram, através de avaliação nas modalidades de 
prova objetiva;  
 
2. Regulamenta o presente processo a Resolução nº:- 01/2009 de 15 de abril de 2.009 e a 
Lei Orgânica do Município de Sete Barras. 
 

II – DOS EMPREGOS, DAS VAGAS, DA ESCOLARIDADE, DOS PRÉ-REQUISITOS E 
DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO  

1 – Os empregos, as vagas, os pré-requisitos, os respectivos vencimentos e o valor da taxa 
de inscrição, a que se refere o presente concurso estão discriminados na TABELA 01  
abaixo: 

 
 

TABELA 01 
 

 

 
EMPREGOS 

 
VAGAS 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

 
VENCIMENTOS 

R$ 

 
REQUISITOS 

VALOR 
INSCRIÇÕES 

R$ 
 

Assessor Jurídico 
 

01 
 

20 horas 
 

R$  2.542,16 
Ensino Superior Completo em 

Direito e Inscrição na OAB 
 

50,00 
 

Agente Técnico 
Administrativo 

 
01 

 
40 horas 

 
R$  1.650,00 

Ensino Médio completo, 
conhecimentos básicos em 
Informática e Administração 

Pública 

 
40,00 

 
Escriturário 

 
02 

 
40 horas 

 
R$  1.109,26 

Ensino Médio Completo e 
conhecimentos básicos em 

Informática 

 
35,00 

 
 
 

Motorista 

 
 
 

01 

 
 
 

40 horas 

 
 
 

R$     869,03 

Ensino Fundamental completo 
e Carteira Nacional de 

Habilitação – CNH “A/B” e o 
mínimo de 02 anos de 

habilitação 

 
30,00 

 
Recepcionista 

 
01 

 
40 horas 

 
R$     869,03 

Ensino Médio completo  
30,00 
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III. DAS INSCRIÇÕES 

 
1 - LOCAL :- Câmara Municipal de Sete Barras, localizada à Rua São Jorge, n.º 100 – 

Bairro Vila Ipiranga, Sete Barras (SP)  
       

2 - PERÍODO:- As inscrições estarão abertas nos períodos de 18/05/2009 a 22/05/2009 
e de 25/05/2009 a 29/05/2009 NO HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 HORAS E DAS 13:00 ÀS 
17:00 HORAS.   
 

3 – DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO: 
 
3.1 - O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito mediante depósito comum em conta 
corrente, observados os valores das taxas fixadas para cada cargo, conforme TABELA 
inserida neste item do Edital, nos dias úteis e no horário de expediente bancário, constando 
como depositante o próprio candidato, em favor da Câmara Municipal de Sete Barras, nos 
moldes a seguir: 
 
 

BANCO PARA PAGAMENTO ENDEREÇO N°. da AGÊNCIA N°. da CONT A 
CORRENTE 

Banco do Brasil S/A Rua Júlio Prestes n.º 883 – Centro 
Sete Barras/SP 

2686-7 
 

10.680-1 

 
3.2 - Após o pagamento da taxa de inscrição, nos termos do item anterior, o candidato 
deverá dirigir-se ao "Local de Inscrição" para efetuar a respectiva inscrição. 
 
 

4 - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO ATO DA INSCRIÇÃO:   
 

a) - Uma cópia legível (xerox)  do documento de identidade (RG). Na impossibilidade 
da apresentação do RG poderão ser apresentados: Carteira de Trabalho e Previdência 
Social; Certificado Militar ou Carteira de Habilita ção (todos com foto).  

 
b) - Ficha de inscrição que será fornecida somente no local de inscrição, 

devidamente preenchida e assinada, declarando, sob as penas da Lei, que os dados 
anotados naquele formulário são verdadeiros. 
 

c) - Original do comprovante de pagamento da taxa de inscrição, a título de 
reembolso de despesas com materiais e serviços, conforme a forma e os valores fixados no 
presente Edital. 

 
d) – 01 (uma) foto 3X4 atualizada. 
 
e) – Cópia legível das certidões de nascimento dos filho s menores.  
 
f) – Anotação obrigatória em campo próprio da ficha de inscrição se portador de 

deficiência. 
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5 - CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO: 

 
a) ser brasileiro nato ou naturalizado. Na hipótese de o candidato de nacionalidade 

estrangeira ainda não possuir os documentos de naturalização definitivos, será 
permitida a sua inscrição, bem como a prestação das provas mediante a 
apresentação de protocolo, devendo ser apresentada a documentação definitiva 
no ato da contratação, caso seja classificado para o emprego pretendido, sob 
pena de ser excluído do concurso; 

b) ter até a data da convocação, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 
c) ter o pré-requisito para o emprego/função pleiteado, conforme o especificado na 

TABELA  01 inserida no item II  do presente Edital; 
d) encontrar-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos; 
e) ter bons antecedentes, bem como não ter nada que o desabone ou que o torne 

incompatível com o desempenho de suas funções; 
f) ter aptidão física e mental compatível com o exercício das funções que 

competem ao emprego; 
g) estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino; 
h) haver recolhido a taxa de inscrição na forma prevista neste Edital. 

 
6 - DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
 
1. Não existe disponibilidade mínima de vagas (5%), para o concurso em apreço, em razão 

do número de vagas ofertadas. 
2. Obrigatoriamente, o candidato devidamente declarado como portador de deficiência 

deverá assinalar no requerimento da inscrição, a condição especial que ele necessita e 
que seja imprescindível para a realização da sua prova .  

3. O candidato que não atender o dispositivo acima, dentro do período das inscrições, será 
considerado como não portador de deficiência e desta forma, a ele não será oferecida 
qualquer  condição especial para a realização da pr ova. 

4. As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no 
Decreto Federal nº 3.298/99, particularmente  em seu artigo 40, participarão do 
Concurso em igualdade de condição com os demais can didatos, no que se refere 
ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios  de aprovação, ao horário e 
local de aplicação das provas, e à nota mínima exig ida para todos os demais 
candidatos.  Os benefícios previstos no referido artigo, parágrafos 1º e 2º, deverão ser 
requeridos por escrito, no ato da inscrição. 

5. O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções 
constantes deste Capítulo, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação no que 
se refere ao tratamento diferenciado para a realização  das provas.  

6. Ao ser convocado para investidura no emprego público o candidato portador de 
deficiência eventualmente classificado, deverá se submeter a exame e por médico oficial 
ou credenciado pela Câmara, o qual terá decisão terminativa sobre a qualificação como 
deficiente e sobre o grau de deficiência capacitado ou incapacitado para o emprego 
público respectivo. 

 
7 – OBSERVAÇÕES GERAIS :- 
 

a) A comprovação da documentação hábil de que os candidatos possuem os requisitos 
exigidos para o concurso público, será solicitada por ocasião da contratação, a não 
apresentação de qualquer documento, implicará na impossibilidade de aproveitamento 
do candidato, anulando-se todos os atos decorrentes de sua inscrição; 
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b) Não será aceita inscrição via postal, fax, internet, condicional, provisória ou fora do 
período da inscrição estabelecido neste edital. 

c) O valor da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma. 
d) Depois de feita a inscrição, os dados constantes da Ficha somente poderão sofrer 

alterações no caso de mudança de endereço, fato que deverá ser devidamente 
fundamentado e encaminhado à comissão do concurso. 

e) A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento. O deferimento da inscrição dar-se-á automaticamente, mediante o 
correto preenchimento e assinatura da ficha de inscrição, e à apresentação do 
comprovante do pagamento da taxa de inscrição, conforme os valores fixados na 
TABELA 01. 

f) Objetivando evitar ônus desnecessários, o candidato deverá orientar-se no sentido de 
recolher o valor de inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos 
exigidos para o presente concurso. 

g) É de exclusiva responsabilidade do candidato ou de seu procurador, sob as penas da 
Lei, as informações fornecidas no ato da inscrição. Aquele que preencher a ficha de 
inscrição incorretamente, rasurar ou prestar informações inverídicas, mesmo que o fato 
seja constatado posteriormente, será excluído do concurso público. 

h) A inscrição por procuração poderá ser feita mediante procuração simples (com 
reconhecimento de firma), acompanhada de cópia legível do documento de identidade 
do candidato e do mandatário. Deverá ser apresentada para cada candidato uma 
procuração específica para cada emprego, que ficará retida. 

i) O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações 
prestadas na ficha de inscrição por seu procurador, arcando com as conseqüências de 
eventuais erros de preenchimento. 

 
IV - DAS PROVAS OBJETIVAS  

          
1) O Concurso Público para os empregos de: 1) Agente Técnico Administrativo; 2) 

Escriturário; 3) Motorista e 4) Recepcionista constará de uma prova objetiva, 
aplicada de acordo com os seguintes critérios: 
 
40 (quarenta) questões de múltipla escolha, conform e discriminado abaixo:  
 
10 questões sobre Língua Portuguesa com 05 alternativas; 
10 questões sobre Matemática com 05 alternativas; 
15 questões sobre Conhecimento Específico com 05 alternativas, e 

            05 questões sobre Conhecimentos Gerais e Atualidades com 05 alternativas. 
 

2) O Concurso Público para o emprego  de Assessor Jurídico  constará de uma prova 
objetiva, aplicada de acordo com os seguintes critérios: 
 
40 (quarenta) questões de múltipla escolha, conform e discriminado abaixo:  
 
15 questões sobre Língua Portuguesa com 05 alternativas; 
20 questões sobre Conhecimento Específico com 05 alternativas, e 

            05 questões sobre Conhecimentos Gerais e Atualidades com 05 alternativas 
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V - DA DURAÇÃO DAS PROVAS  
 

Todas as provas escritas terão a duração de máxima de 03 (três horas) e mínima de 01 
(um) hora. 

 
VI - DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS : 

 
Os Conteúdos Programáticos para todas as provas estão inseridos no Anexo II do presente 
Edital. 
 

VII – DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS  
 

As provas serão realizadas no município de Sete Bar ras (SP) e a confirmação da 
data e as informações sobre horários e locais para a realização das provas serão 
divulgadas, oportunamente, por meio de edital de co nvocação específico, publicado 
conforme os termos do presente Edital. 
 

VIII – DAS NORMAS PARA A PRESTAÇÃO DAS PROVAS ESCRI TAS 
 

1.  O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova com 
antecedência de 30 (trinta) minutos, visto que os portões de acesso às provas serão 
fechados rigorosamente no horário estabelecido, munido, obrigatoriamente, de: 

 
• caneta azul ou preta, lápis preto e borracha; 

 
• documentos de identificação (COM FOTO), que poderá ser: RG; Carteira de 

Trabalho e Previdência Social; Certificado Militar ou Carteira de Habilitação 
(todos com foto); 
 

• protocolo de inscrição 
 

2. Não serão aceitos, quaisquer outros documentos que não sejam os enumerados no 
item anterior;  

3. Ao candidato só será permitida a realização da prova na data, no local e horário pré-
fixados em Edital, e: 

 
a) não será admitido no local da prova o candidato que se apresentar após o horário 

determinado; 
 

b) não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso 
ou ausência do candidato. 
 

4. Será excluído do concurso público, o candidato que além das demais hipóteses 
previstas neste Edital: 
 

a) apresentar-se após o horário estabelecido para a realização da prova; 
b) apresentar-se para a prova em outro local que não seja o previsto no Edital de 

convocação; 
c) não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado; 
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d) não apresentar um dos documentos de identidade exigidos nos termos deste Edital 
para a realização da prova; 

e) ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal; 
f) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o prazo mínimo; 
g) for surpreendido em comunicação com outras pessoas; 
h) utilizando-se de calculadoras, livros, notas ou impressos não permitidos; 
i) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de 

comunicação (pagers, celulares, etc.); 
j) lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova; 
k) não devolver integralmente o material solicitado; 
l) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos 
 

5. No ato da realização da prova objetiva, serão fornecidos o caderno de questões e o 
gabarito (cartão-resposta) no qual o candidato deverá assinalar as respostas. 
 

6. Ao terminar a prova objetiva, o candidato entreg ará o caderno de questões e o 
gabarito (cartão resposta), pré-identificado com se us dados, devidamente 
assinados, ao fiscal da sala.  

 
7. Não serão computadas as questões em branco, questões com duas ou mais 

alternativas assinaladas, mesmo que uma delas estiver correta e as questões 
rasuradas. Também, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado 
às respostas ou à assinatura. 

 
8. Somente haverá substituição do gabarito (cartão-resposta) se o mesmo estiver com 

falhas de impressão que impossibilitem o candidato de imprimir ali suas respostas. 
 

9. No decorrer da prova o candidato que observar qualquer anormalidade gráfica ou 
irregularidade na formulação de alguma questão, deverá manifestar-se junto ao fiscal 
de sala que anotará na folha de ocorrências para posterior análise da banca 
examinadora, sob pena de não poder apresentar, posteriormente, eventual recurso. 

 
10. Os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos a 

todos os candidatos, independente da formulação de recursos. 
 

11. Ao final das provas, os 02 (dois) últimos candidatos deverão permanecer na sala, 
sendo liberados somente quando todos as tiverem concluído. 

 
12. Seja qual for o motivo alegado, não haverá vista de prova ou revisão de nota a ela 

atribuída. 
 

13. O gabarito oficial deverá ser divulgado em até 03 (três) dias após a realização da 
prova. 

 
14. A publicação do Gabarito Oficial  será através do mural da Câmara Municipal de Sete 

Barras e do jornal: HORA NEWS de circulação regional. 
 

IX - DO JULGAMENTO DAS PROVAS ESCRITAS  
 

1 – No julgamento das provas, para cada questão resp ondida corretamente,  será 
atribuído um valor de 2,5 pontos, perfazendo um tot al de 100 pontos para cada 
Prova Escrita. 
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2 - O candidato que obtiver menos de 50 (cinqüenta) pontos na prova, estará 
automaticamente desclassificado e eliminado do concurso público, inclusive os 
eventuais candidatos portadores de deficiência. 

3 - Não será permitido ao candidato, vista de prova, seja qual for o motivo alegado.  
 

X  - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL  
 
A classificação final será por ordem decrescente da nota obtida na prova escrita, excluídos 
os candidatos que não alcançaram 50(cinqüenta) pontos. 
 
1 – Não haverá lista separada para portador de deficiência, por não possuir reserva de 
vagas em virtude do número insuficiente das mesmas, entretanto para eventuais candidatos 
portadores de deficiências que concorreram em igualdade de condições com os demais 
candidatos, será realizada perícia médica no Órgão Municipal de Medicina do Trabalho ou 
médico especialmente contratado para tal fim pela administração da Câmara, para 
verificação, por especialista na área da deficiência do candidato, da compatibilidade da sua 
deficiência com o exercício das atribuições do emprego, devendo o laudo ser proferido no 
prazo de 03 (três) dias contados do respectivo exame. 
1.1. – Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, a administração municipal, 
constituirá no prazo de 03 (três) dias, junta médica para nova inspeção, da qual poderá 
participar profissional indicado como assistente técnico pelo interessado. 
1.2. – A indicação do profissional pelo interessado deverá ser feita no prazo de 03 (três) dias 
contados da ciência do laudo referido no item anterior. 
1.3. – A junta médica deverá apresentar conclusão no prazo de 03 (três) dias, contado da 
realização do exame. 
1.4. – Não caberá qualquer recurso administrativo da decisão proferida pela junta médica, 
sem prejuízo da apreciação judicial de lesão a direito.  
 

XI -  DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE:  
 

Em caso de igualdade de nota final, terá preferência para contratação sucessivamente, o 
candidato que:  
1º critério:  Tiver maior número de filhos menores de 18 anos; 
2º critério:  Tiver maior idade. 
 
Serão considerados dependentes, os filhos (de qualquer natureza) que sejam menores de 
18 (dezoito) anos, até a data do término da inscrição. 
 
No caso de persistir o empate, deverá ser feito sorteio público pela Comissão de Concurso. 
 
Observação:- A publicação da lista de classificação final será através do mural  da Câmara 
Municipal de Sete Barras e do Jornal “HORA NEWS”  com abrangência regional, não sendo 
fornecidos quaisquer atestados, certificados ou certidões relativas à classificação ou notas. 
 

XII -  DOS RECURSOS 
 

1. Os eventuais recursos deverão ser dirigidos à Comissão Temporária de Concurso e 
devidamente protocolados no setor de protocolo da Câmara Municipal de Sete 
Barras,  impreterivelmente, até 03 (TRÊS) dias após a data d a publicação ou 
ocorrência do fato que lhe deu origem , conforme modelo constante no Anexo II  
deste Edital.  
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2. O recurso deverá ser apresentado em duas vias originais, datilografadas ou 
digitadas, trazendo em seu bojo, argumentação lógica e consistente. Dele deverão 
constar o nome do candidato, o nº do documento de identidade e o endereço para 
correspondência. 

3. Recebido o recurso, a Comissão Temporária do Concurso Público, decidirá pela 
manutenção, reforma do pedido ou ato recorrido no prazo de até 02 (dois) dias, 
dando-se ciência da referida decisão, diretamente ao candidato recorrente, 
encaminhando, imediatamente, os eventuais recursos à empresa contratada para 
respondê-los, quando se tratar exclusivamente sobre as provas. 

4. Recursos fora do prazo, inconsistentes e/ou fora das especificações estabelecidas 
neste Edital serão preliminarmente indeferidos. 

5. Se o exame de recursos resultar anulação de questão(ões) ou de item(ns) de 
questão, a pontuação correspondente a essa(s) questão(ões) e/ou item(ns) será 
atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

6. A interposição dos recursos não obsta o regular andamento do cronograma do 
concurso. 

7. Havendo alteração no resultado das provas e na Classificação Final, por motivo de 
deferimento em recurso, ela deverá ser retificada e publicada novamente no mural  
da Câmara Municipal de Sete Barras e no Jornal “HORA NEWS”  com abrangência 
regional. 

8. Não caberá recurso aos eventuais indeferimentos de isenção da taxa de inscrição.  
 

XIII-  DA CONVOCAÇÃO  
 

1. Por ocasião da convocação para preenchimento, será exigida do candidato a 
documentação relativa à confirmação das condições estabelecidas no presente 
Edital, inclusive no que se refere à habilitação profissional do candidato ao exercício 
do emprego sendo que a sua inexistência ou eventual irregularidade, ainda que 
verificada posteriormente, implicará na imediata eliminação do concurso público e 
por via de conseqüência do emprego se já contratado, já que o ilícito na origem não 
convalida os atos posteriores. 

2. A convocação será feita por telegrama, ou ofício via correio, ou correspondência 
direta, por afixação no quadro de avisos da Câmara Municipal de Sete Barras ou no 
órgão de imprensa referido, a critério da Administração da Câmara.   

3. Para efeito de preenchimento, o candidato convocado será submetido a perícia 
médica, de caráter eliminatório, promovida pela Câmara Municipal de Sete Barras, 
que avaliará a capacidade física e mental de acordo com a especificidade do 
trabalho. 

4. O candidato convocado que recusar, desistir por escrito ou admitido, deixar de entrar 
em atividade no prazo estipulado pela Câmara Municipal de Sete Barras, perderá o 
direito decorrente de sua classificação. 

5. O candidato deverá manter atualizado seu endereço durante o prazo de validade do 
concurso público, desde que aprovado junto à Câmara Municipal de Sete Barras, 
não lhe cabendo qualquer reclamação caso não seja possível à mesma, informá-lo 
da convocação 

 
XIV - DA ESCOLHA DAS VAGAS  

 
1. Os candidatos aprovados e classificados, que forem convocados, de acordo com a 

conveniência, oportunidade e necessidade da Câmara, para proceder a escolha de 
vagas, o farão, obedecida, rigorosamente, a ordem de classificação, de acordo com 
o número de vagas. 
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2. O candidato convocado que não comparecer ou desistir da escolha, terá exaurido 
seus direitos no concurso. 

3. Os empregos serão lotados a critério da Edilidade, respeitando-se o prazo de 
validade do concurso, quando poderá ocorrer o aproveitamento dos classificados 
remanescentes. 

 
XV - DA CONTRATAÇÃO E POSSE  

 
1. A aprovação do candidato no concurso público não obriga a Câmara Municipal à sua 

contratação. A Câmara Municipal de Sete Barras fará as contratações na medida de 
suas necessidades e na ordem de classificação e a aprovação do candidato no 
concurso não lhe dará o direito automático à contratação. 

2. Para efeito de contratação, a habilitação profissional do candidato ao exercício do 
emprego deverá ser comprovada no ato da contratação, além da comprovação pelo 
candidato de sua aptidão física e mental, mediante simples atestado médico. 

3. Os candidatos serão contratados nos termos da legislação específica sob o regime 
da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 

4. Para habilitarem-se à contratação, os candidatos deverão apresentar os seguintes 
documentos originais, acompanhados de cópias simples: 
a) – Cédula de Identidade – RG; 
b) – Cadastro de pessoa física do Ministério da Fazenda (CPF/MF); 
c) – Título de Eleitor e prova de quitação de suas obrigações junto à Justiça 

Eleitoral; 
d) – Quando do sexo masculino , Certificado de Reservista ou de Dispensa de 

Incorporação, ou ainda, Certificado de Alistamento Militar constando dispensa de 
incorporação ou qualquer outra comprovação de estar em dia com o serviço 
militar; 

e) – Certidão de Nascimento dos filhos; 
f) – Cartão de vacinação dos filhos com idade de até 05 (cinco) anos; 
g) – Certidão de Nascimento ou de Casamento do candidato; 
h) – Declaração de não acumulação de empregos públicos, observado o art. 37, X 

da CF ou acumulação legal; 
i) - 01 (uma) fotografia 3X4 colorida e recente; 
j) - Comprovante de aptidão física e mental a ser expedida por médico do trabalho; 
k) – Declaração de próprio punho de que não responde a processo criminal e de 

que não tem contra si condenação penal transitada em julgado; 
l) – Comprovante de residência; 
m) – Declaração de bens; 
n) – Outros documentos a critério da administração. 

 
5. O candidato, depois de convocado, terá o prazo de até 30 (trinta) dias para assumir o 

emprego, quando deverá apresentar-se munido dos documentos previstos item 
acima. 

6. Os empregos providos por este concurso público, nomeados pela ordem de 
classificação, sujeitarão seus titulares ao cumprimento de estágio probatório de 03 
(três) anos para fins de estabilidade no serviço público municipal. 

7. O concurso público de que trata o presente Edital, tem o prazo de validade de 02 
anos contados a partir da data da publicação de sua homologação, prorrogável por 
uma única vez, a critério da Câmara Municipal de Sete Barras, por igual período, em 
conformidade com a Lei Orgânica do Município de Sete Barras. 
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XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
1. O não atendimento, pelo candidato, das condições estabelecidas neste Edital, 
implicará sua eliminação do concurso público, a qualquer tempo. 

2.  É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar os Editais, comunicados e 
demais publicações referentes a este concurso público , através de mural da Câmara 
Municipal e do Jornal “HORA NEWS” com abrangência regional. 

3. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos, enquanto não consumada a providencia ou evento que lhes disserem 
respeito ou até a data da convocação dos candidatos para a prova correspondente, 
circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado no mural da 
Câmara Municipal e no Jornal “HORA NEWS” com abrangência regional. 

4. Os documentos, inclusive o Caderno de Questões e  o Gabarito (cartão 
resposta) devidamente assinados pelo candidato que não forem exigidos judicial 
ou extra-judicialmente, no prazo de 120 (cento e vi nte) dias, contados do 
encerramento da publicação da classificação final d o concurso público serão 
incinerados.  

5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Temporária do Concurso em 
consonância com o Setor de Recursos Humanos. 

 
 
Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido 
o presente Edital, que fica à disposição, podendo ser consultado, no  jornal “HORA NEWS”, 
bem como no quadro de avisos da Câmara Municipal de Sete Barras.  
 

Sete Barras (SP), aos 13 de maio de 2009. 
 
 
 
 

CLEYTON ALESSANDRO DE MORAIS 
Presidente da Câmara Municipal de Sete Barras 

 
 
 

IVAN LAURINDO MATARAZZO DA SILVA 
Presidente da Comissão Temporária de Concurso  


