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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO N° 01/2014 

 
 

Define e regulamenta o processo seletivo para o 
preenchimento dos seguintes cargos: Auxiliar de 
escritório, Auxiliar de obras (Ajudante de 
Pedreiro), Carpinteiro, Eletricista, Operador 
Braçal, Operador de Máquinas, Pedreiro, 
Auxiliar de limpeza (Copa). 

 
 
 
 

O Presidente da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano – EMDURB, Ubatuba, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais torna público que realizará por meio da 
Comissão Organizadora Responsável pelo Processo Seletivo, nomeada pela Portaria nº 008/2014, 
de 15 de Julho de 2014, na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal, a abertura do 
PROCESSO SELETIVO para o preenchimento de vagas de emprego público, abaixo especificadas 
que cuja prova escrita realizará no dia 21 de Setembro de 2014, às 08 horas, sob o regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, por prazo indeterminado, tendo o Processo Seletivo 
com validade de 02 (dois) anos, prorrogável por igual período, a contar da data da homologação do 
certame, a critério da EMDURB. 
 
1.  DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O Processo Seletivo será regido por este Edital, seus Anexos e eventuais retificações sendo 
sua execução de responsabilidade do Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM. 

1.2. As funções, os requisitos necessários para habilitação, os valores dos respectivos 
vencimentos, número de vagas, jornada de trabalho e valor da inscrição são os constantes da 
Tabela abaixo. 

 

Cód. Função Vagas 

Escolaridade / 
Requisitos -      
Jornada de 

Trabalho Semanal 

Vencimentos 
R$ 

Valor da 
Inscrição 

R$ 

001 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 03 
Ensino Médio 
Completo / 44 
horas 

R$ 1.053,25 49,00 

002 
AUXILIAR DE OBRA 
(AJUDANTE DE PEDREIRO) 20 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto / 44 
horas 
 

R$ 870,96 38,00 

003 CARPINTEIRO 02 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto / 44 
horas 

R$ 1.073,01 38,00 
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004 ELETRICISTA 02 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto / 44 
horas 
 

R$ 1.073,01 38,00 

005 OPERADOR BRAÇAL 40 
Alfabetizado/44 
horas 
 

R$ 724,00 38,00 

006 OPERADOR DE MÁQUINAS 03 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto / 44 
horas 
 

R$ 1.159,78 38,00 

007 PEDREIRO 10 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto / 44 
horas 
 

R$ 1.043,35 38,00 

008 
AUXILIAR DE LIMPEZA 
(COPA) 03 

Ensino 
Fundamental 
Completo / 44 horas 
 

R$ 724,00 38,00 

1.3. As descrições sumárias das atribuições das funções e a definição de conteúdos 
programáticos constarão de instruções específicas expressas, respectivamente nos Anexos I 
e II do presente Edital. 

1.4. O Processo Seletivo destina-se a selecionar candidatos para preenchimento, sob o Regime 
da Consolidação das Leis do Trabalho, das vagas relacionadas na Tabela no item 1.2, nesta 
data, e mais as que vagarem ou que forem criadas durante o prazo de validade do Processo 
Seletivo e serão providas mediante admissão dos candidatos nele habilitados por tempo 
indeterminado. 

1.5. Os vencimentos mencionados referem-se ao mês de agosto de 2014. 
 
2. DAS INSCRIÇÕES 

INSTRUÇÕES GERAIS QUANTO À INSCRIÇÃO: 

2.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em 
eventuais retificações, comunicados e instruções específicas para a realização do certame, 
acerca das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. 

2.2. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher 
o valor de inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos para o 
Processo Seletivo. 

2.3. O candidato, ao se inscrever, estará declarando, sob as penas da lei, que, após a habilitação 
no Processo Seletivo e no ato da posse, irá satisfazer as seguintes condições: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Rod Oswaldo Cruz- S/N - KM 08 – Caixa Postal 124 - Horto –Ubatuba-SP  - CEP 11680-000 

Tel (12) 3833-2115 

emdurb.ubatuba@gmail.com 

 

3 

a) ser brasileiro nato ou naturalizado, na forma do artigo 12, parágrafo 1º da Constituição 
Federal; 

b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; 

c) estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, se do sexo masculino; 

d) estar em situação regular com a Justiça Eleitoral; 

e) comprovar escolaridade/pré-requisitos exigidos para a função; 

f) não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública, achando-
se no pleno gozo de seus direitos civis e políticos; 

g) submeter-se, por ocasião da nomeação, ao exame médico pré-admissional, de caráter 
eliminatório, a ser realizado pela EMDURB ou por sua ordem, para constatação de 
aptidão física e mental; 

h) não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo, emprego ou função 
pública, ressalvados os casos previstos na Constituição Federal; 

i) preencher as exigências para provimento da função segundo o que determina a Lei e a 
Tabela do item 1.2 do presente Edital; 

j) não ter sido dispensado por justa causa, ou exonerado a bem do serviço público. 

2.4. No ato da inscrição não serão solicitados comprovantes das exigências contidas no item 2.3, 
deste Capítulo, sendo obrigatória a sua comprovação quando da convocação para ingresso 
no quadro de servidores públicos municipais, sob pena de desclassificação automática, não 
cabendo recurso.  

2.5. As inscrições ficarão abertas exclusivamente através da Internet das 9 horas do dia 11 às 
23h59min horas do dia 28/08/2014. 

2.5.1. O período de inscrição poderá ser prorrogado por necessidade de ordem técnica e/ou 
operacional, a critério da Comissão do Processo Seletivo e do IBAM. 

2.5.2. A prorrogação de que trata o item anterior poderá ser feita sem prévio aviso, bastando, para 
todos os efeitos legais a comunicação feita no endereço eletrônico www.ibamsp-
concursos.org.br. 

2.6. Ao se inscrever o candidato deverá indicar o código da opção da função para o qual pretende 
concorrer, conforme tabela constante do item 1.2 deste Edital. 

2.6.1. As provas poderão ser realizadas no mesmo horário, portanto, é aconselhável que o 
candidato realize apenas uma inscrição no presente Processo Seletivo. 

2.7. Ao inscrever-se no Processo Seletivo, é recomendável ao candidato observar atentamente as 
informações sobre os requisitos mínimos de escolaridade e exigências constantes da Tabela 
do item 1.2 deste Edital. 

2.8. As informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira responsabilidade do 
candidato, reservando-se à EMDURB e ao Instituto Brasileiro de Administração Municipal - 
IBAM o direito de excluir do Processo Seletivo aquele que não preencher esse documento 
oficial de forma correta e/ou fornecer dados inverídicos ou falsos. 

2.9. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração da opção da função. 

2.9.1. Considera-se inscrição efetivada aquela devidamente paga. 

2.10. Não haverá devolução da importância paga, ainda que a maior ou em duplicidade, seja qual 
for o motivo alegado. 
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2.11. Não serão aceitas inscrições por via postal ou que não estejam em conformidade com o 
disposto neste Edital. 

2.12. O candidato não deficiente que necessitar de condição especial para realização da prova 
deverá solicitá-la, por escrito mediante preenchimento do formulário constante do Anexo IV 
deste Edital, que deverá ser protocolado no Departamento de Protocolo da EMDURB 
localizado à Rodovia Oswaldo Cruz km 08 s/nº - Horto – Ubatuba-SP, durante o período e 
horário destinado às inscrições (de 11 a 28/08/2014).  

2.12.1. O candidato deverá, ainda, anexar ao requerimento o laudo médico (original ou cópia 
autenticada), atualizado, que justifique a solicitação de condição especial solicitada. 

2.12.2. O candidato que não protocolar seu requerimento de solicitação de condição especial para 
a realização da prova juntamente com o laudo mencionado no item 2.12.1 até o dia 
28/08/2014, seja qual for o motivo alegado, não terá a condição atendida.  

2.12.3. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e 
razoabilidade do pedido. 

2.12.4. A realização das provas por estes candidatos, em condições especiais, ficará condicionada 
à possibilidade de fazê-las de forma que não importe em quebra de sigilo ou não enseje seu 
favorecimento. 

2.13. A inscrição do candidato com deficiência deverá obedecer, rigorosamente, o disposto no 
Capítulo 3 do presente Edital. 

 

PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO VIA INTERNET: 

2.14. Para inscrever-se via Internet das 9 horas do dia 11 às 23h59min do dia 28/08/2014, o 
candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br através dos 
links correlatos ao Processo Seletivo e efetuar sua inscrição, conforme os procedimentos 
estabelecidos abaixo: 

2.14.1. Ler e aceitar o requerimento de inscrição, preencher o formulário de inscrição, transmitir os 
dados via Internet e imprimir o boleto bancário; 

2.14.2. O boleto bancário disponível no endereço eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br 
deverá ser impresso para o pagamento do valor da inscrição, após a conclusão do 
preenchimento do formulário de solicitação de inscrição on-line; 

2.14.3. Efetuar o pagamento da importância referente à inscrição em qualquer banco do sistema de 
compensação bancária, de acordo com as instruções constantes no endereço eletrônico, 
até a data do vencimento do boleto bancário. (29/08/2014) 

2.14.4. O pagamento do valor da inscrição poderá ser efetuado em dinheiro, cheque do próprio 
candidato ou débito em conta corrente de bancos conveniados. 

2.14.4.1. O pagamento efetuado por meio de cheque somente será considerado quitado após a 
respectiva compensação. 

2.14.4.2. Em caso de devolução do cheque, qualquer que seja o motivo, considerar-se-á sem efeito 
a inscrição. 

2.14.5. O pagamento do boleto deverá ser feito, preferencialmente, na rede bancária. 

2.14.6. O pagamento deverá ser efetivado, impreterivelmente, até o dia 29/08/2014, caso contrário, 
não será considerado. 
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2.14.7. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na 
localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente. 

2.14.8. O candidato que efetuar o agendamento de pagamento de sua inscrição deverá atentar 
para a confirmação do débito em sua conta corrente. Não tendo ocorrido o débito do valor 
agendado (e consequente crédito na conta do IBAM) a inscrição não será considerada 
válida. 

2.15. A partir de dois dias úteis após o pagamento do boleto o candidato poderá conferir no 
endereço eletrônico do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) se os dados da 
inscrição efetuada pela Internet estão corretos, se foram recebidos e se o valor da inscrição 
foi creditado; 

2.15.1. Para efetuar consultas o candidato deverá acessar o site www.ibamsp-concursos.org.br e 
no link “área do candidato” digitar seu C.P.F e data de nascimento. Para tanto é 
necessário que o candidato cadastre esses dados corretamente.  

2.15.1.1. Caso o candidato não consiga efetuar consultas relativas a sua inscrição, deverá entrar 
em contato com o IBAM por e-mail: atendimento@ibamsp-concursos.org.br. 

2.15.2. As inscrições efetuadas via Internet somente serão confirmadas após a comprovação do 
pagamento do valor da inscrição. 

2.15.2.1. Serão canceladas as inscrições com pagamento efetuado com valor menor do que o 
estabelecido e as solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após a 
data de encerramento das inscrições. 

2.15.3. O candidato inscrito não deverá enviar cópia do documento de identidade, sendo de sua 
exclusiva responsabilidade as informações prestadas quanto aos dados cadastrais no ato 
da inscrição, sob as penas da lei. 

2.15.4. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal e a EMDURB não se responsabilizam 
por solicitações de inscrições via Internet não recebidas por motivo de ordem técnica dos 
computadores, falha de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem 
como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

2.15.5. As inscrições devem ser feitas com antecedência, evitando o possível congestionamento 
de comunicação no site www.ibamsp-concursos.org.br nos últimos dias de inscrição. 

2.15.6. O descumprimento das instruções de inscrição constantes deste Capítulo implicará a não 
efetivação da inscrição. 

2.15.7. Para efetuar sua inscrição o candidato poderá, também, utilizar os equipamentos do 
Programa Acessa São Paulo que disponibiliza postos (locais públicos de acesso à 
internet) em várias cidades do Estado de São Paulo. Esse Programa é completamente 
gratuito e o acesso permitido a todo cidadão. 

 
PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES ESPECIAIS 

2.16. Em conformidade com o que dispõe a Lei Municipal nº 2.196, de 28 de maio de 2002, 
poderá ser concedida dispensa de pagamento do valor da inscrição, para o Processo 
Seletivo, ao candidato desempregado e residente há mais de 03 (três anos) no Município 
da Estância Balneária de Ubatuba. 

2.16.1. É de fundamental importância ressaltar que, de acordo com o parágrafo único do art. 1º 
da referida Lei, em caso de contratação para a função pretendida, o candidato inscrito, 

http://www.ibamsp-concursos.org.br/
http://www.ibamsp-concursos.org.br/
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aprovado e admitido terá o respectivo valor da inscrição debitado no pagamento do seu 
primeiro vencimento ou salário percebido. 

2.16.2. Para solicitar isenção do pagamento da inscrição o candidato deverá nos dias 11, 12 e 
13/08/2014: 

2.16.2.1. acessar o link próprio da página do Processo Seletivo – site www.ibamsp-
concursos.org.br. 

2.16.2.2. preencher total e corretamente o cadastro com os dados solicitados; 

2.16.2.3. entregar nos dias 11, 12 e 13/08/2014, das 9 às 12 e das 14 às 17 horas, na Sede 
Administrativa da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano – EMDURB situada a 
Rodovia Oswaldo Cruz km 08 s/nº Horto  – Ubatuba/SP, o que segue: 

a) Requerimento de solicitação de isenção de inscrição no Processo Seletivo EMDURB 
01/2014 conforme Anexo V deste Edital; 

b) Documentação comprobatória da condição de desempregado (vide item 2.16.3) e 

c) Documentação comprobatória de que reside no Município de Ubatuba há mais de 03 
(três) anos (vide item 2.16.4). 

2.16.3. Documentação para comprovação da condição de desempregado: 
a) recibos de seguro-desemprego e do FGTS (cópias e originais); 
b) documentos de rescisão do último contrato de trabalho, mesmo que temporário. No caso de 

ter sido feito contrato em Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, ainda, as 
cópias das páginas de identificação (cópias e originais); 

c) declaração original, assinada e datada pelo próprio interessado, contendo as seguintes 
informações: nome completo, n° do RG, endereço completo e telefone(s) para contato; 
última atividade exercida; local em que executava; por quanto tempo tal atividade foi 
exercida e data do desligamento. 

2.16.4. Documentação para comprovação da condição de residência há mais de 3 anos no 
Município da Estância Balneária de Ubatuba: 

a) cópia simples de conta de água, energia elétrica ou comprovante de IPTU; 
b) se a residência for alugada, caso não possua os comprovantes discriminados na alínea “a” 

deste subitem, deverá ser entregue cópia simples do contrato de aluguel. 

2.16.5. As informações constantes do requerimento de solicitação de dispensa de pagamento do 
valor da inscrição e a documentação exigida serão de inteira responsabilidade do 
candidato, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

2.16.6. O resultado da solicitação de isenção da inscrição será divulgado no dia 15/08/2014 nos 
sites: www.ibamsp-concursos.org.br, emdurb.ubatuba.sp.gov.br, www.ubatuba.sp.gov.br. 

2.16.7. Será considerado indeferido o requerimento de solicitação de dispensa do pagamento do 
valor da inscrição: 

a) com omissões de dados importantes para a adequada avaliação e/ou contendo informações 
inverídicas; 

b) que não for entregue, atendendo às exigências constantes deste capítulo; 
c) enviado pelos Correios ou fora das formas e prazos previstos neste Capítulo; 
d) que não tenha anexada a documentação exigida nos subitens 2.16.3 e 2.16.4 deste 

capítulo. 

2.16.8. Não será aceita a entrega condicional ou complementação de documentos ou a retirada 
de documentos após a entrega da devida documentação. 

http://www.ibamsp-concursos.org.br/
http://www.ibamsp-concursos.org.br/
http://www.ibamsp-concursos.org.br/
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2.16.9. Contra a decisão que venha eventualmente indeferir a solicitação, fica assegurado ao 
candidato o direito de interpor recurso, devidamente justificado e comprovado, nas datas 
constantes do Edital de Decisão a ser divulgado na data e forma constantes do item 
2.16.6. 

2.16.10. A EMDURB reserva-se o direito de verificar a veracidade das informações prestadas pelo 
requerente. 

2.16.11. Caso alguma das informações prestadas seja inverídica, a EMDURB indeferirá o pedido, 
sem prejuízo da adoção de medidas judiciais cabíveis. 

2.16.12. As informações prestadas pelo requerente são de sua inteira responsabilidade, podendo a 
EMDURB utilizá-las em qualquer época, no amparo de seus direitos, bem como nos dos 
demais candidatos, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

2.16.13. O candidato que tiver seu pedido de dispensa do pagamento deferido terá 
automaticamente sua inscrição efetivada, não havendo necessidade de qualquer outro 
procedimento. 

2.16.14. O candidato que tiver seu pedido de dispensa do pagamento indeferido, e queira 
participar do certame, deverá acessar novamente a “Área do Candidato” na página do 
Processo Seletivo – site www.ibamsp-concursos.org.br digitando seu C.P.F e data de 
nascimento, conforme foram cadastrados, imprimir o boleto bancário com valor da taxa de 
inscrição cujo pagamento deverá ser efetuado até o dia 29/08/2014. 

2.16.15. O descumprimento das instruções constantes deste Capítulo implicará a não efetivação 
da inscrição. 

 
3.  DO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA 

3.1. É considerada pessoa com deficiência a que se enquadra nas categorias descritas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298 de 20 de dezembro de 1.999, alterado pelo Decreto Federal nº 
5.296 de 02 de dezembro de 2004. 

3.2. Ao candidato abrangido pelo Decreto Federal nº 3.298 de 20 de dezembro de 1.999, alterado 
pelo Decreto Federal nº 5.296 de 02 de dezembro de 2004 é assegurado o direito de 
inscrever-se na condição de deficiente, desde que declare essa condição no ato da inscrição 
e a sua deficiência seja compatível com as atribuições da função para a qual concorre. 

3.3. Conforme o disposto pelo artigo 39 do Decreto Federal nº 3.298/99, o candidato deverá 
apresentar no ato da inscrição laudo médico (original ou cópia autenticada) atestando a 
espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente 
da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência. 

3.3.1. A entrega do laudo mencionado no item 3.3 é obrigatória (documento original ou cópia 
autenticada).  

3.3.2. O laudo deverá ser protocolado no período de 11 a 28/08/2014 das 9 às 12 e das 14 às 17 
horas no seguinte local: Sede Administrativa da Empresa Municipal de Desenvolvimento 
Urbano situada à Rodovia Oswaldo Cruz km 08 s/nº- Horto – Ubatuba-SP. 

3.3.3. O laudo entregue não será devolvido. 

3.3.4. Os laudos não serão recebidos via correio, internet, ou qualquer outro meio diferente do 
especificado no item 3.3.2.  

http://www.ibamsp-concursos.org.br/
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3.4. O candidato com deficiência que necessitar de tratamento diferenciado no dia de aplicação 
das provas deverá especificá-la no formulário de inscrição indicando as condições de que 
necessita para a realização das provas e, ainda, entregar juntamente com o laudo, o 
requerimento constante do Anexo IV deste Edital. 

3.4.1. A não solicitação de recursos especiais, tempestivamente, conforme o disposto no item 3.4, 
implica a sua não concessão no dia da realização das provas. 

3.5. Nas provas realizadas com auxílio de fiscal ledor, o candidato identificará, para cada questão, 
a alternativa que será marcada pelo fiscal na folha de respostas. 

3.5.1. O IBAM e a EMDURB não serão responsabilizados por eventuais erros de transcrição 
cometidos pelo fiscal ledor. 

3.6. Para a realização de provas no sistema Braille, as respostas deverão ser transcritas pelo 
mesmo sistema devendo o candidato levar, para esse fim, no dia da aplicação das provas, 
reglete e punção. 

3.7. A realização das provas por estes candidatos, em condições especiais, ficará condicionada à 
possibilidade de fazê-las de forma que não importe em quebra de sigilo ou não enseje seu 
favorecimento. 

3.8. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes 
neste capítulo, não poderá interpor recurso em favor de sua condição. 

3.9. As alterações quanto às definições e parâmetros de deficiência na legislação federal serão 
automaticamente aplicadas no cumprimento deste Edital. 

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

3.11. A deficiência não poderá ser apresentada como motivo para justificar a concessão de 
readaptação da função ou concessão de aposentadoria por invalidez. 

3.12. O candidato com deficiência participará do Processo Seletivo em igualdade de condições com 
os demais candidatos no que se refere a conteúdo, avaliação, nota de corte, duração, data, 
horário e local de realização das provas. 

3.13. Para efeito do que dispõe o inciso VIII do art. 37 da Constituição Federal, serão reservados 
aos candidatos com deficiência 5% (cinco por cento) do número de vagas de cada função. 

3.14. Os candidatos com deficiência aprovados constarão da listagem geral dos aprovados por 
função e de listagem especial. 

3.15. Os candidatos com deficiência aprovados deverão submeter-se, quando convocados, a 
exame médico a ser realizado pela EMDURB ou por sua ordem, que terá decisão terminativa 
sobre a qualificação do candidato como pessoa com deficiência ou não, e o grau de 
deficiência capacitante para o exercício da função, observada a legislação aplicável à 
matéria. 

3.16. Havendo parecer médico oficial contrário à condição de deficiente, o nome do candidato será 
excluído da listagem correspondente permanecendo somente na lista de classificação geral. 

3.17. O candidato que for julgado inapto, em razão da deficiência incompatibilizar-se com o 
exercício das atividades próprias da função, será desclassificado do Processo Seletivo. 

3.18. A não observância pelo candidato de qualquer das disposições deste Capítulo implicará a 
perda do direito a ser contratado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência. 
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4. DAS PROVAS E SEU JULGAMENTO 

4.1. A seleção dos candidatos será realizada mediante provas objetivas conforme instruções 
constantes deste Capítulo.  

4.2. As provas escritas objetivas serão de caráter classificatório e eliminatório e se constituirão de 
questões objetivas de múltipla escolha. 

4.2.1. O conteúdo das questões versará sobre os temas descritos no Anexo II deste Edital 

4.3. A aplicação das provas objetivas, para todas as funções, está prevista para o dia 21 de 
Setembro de 2014. 

4.4. A aplicação da prova na data prevista dependerá da disponibilidade de locais adequados à 
realização das mesmas. 

4.5. Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares adequados existentes nas 
escolas localizadas na cidade de Ubatuba, o IBAM reserva-se o direito de alocá-los em 
cidades próximas, não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao 
transporte, alojamento e demais despesas dos candidatos. 

4.6. Havendo alteração da data prevista no item 4.3, as provas poderão ocorrer em outra data, 
aos domingos. 

4.7. A confirmação da data e as informações sobre horários e locais serão divulgados 
oportunamente através de Edital de Convocação para as provas a ser publicado no dia 
12/09/2014 no Jornal “Diário do Litoral Norte”, no site do IBAM www.ibamsp-
concursos.org.br, emdurb.ubatuba.sp.gov.br, www.ubatuba.sp.gov.br. 

4.7.1. O candidato receberá o Cartão Informativo por e-mail, no endereço eletrônico informado no 
ato da inscrição, sendo de sua exclusiva responsabilidade a manutenção/atualização de seu 
correio eletrônico. 

4.7.2. Não serão encaminhados informativos de candidatos cujo endereço eletrônico informado no 
Formulário de Inscrição esteja incompleto ou incorreto. 

4.7.3. O IBAM e a EMDURB não se responsabilizam por informações de endereço eletrônico 
incorretas, incompletas ou por falha na entrega/recebimento de mensagens eletrônicas 
causada por caixa de correio eletrônico cheia, filtros, anti-spam, eventuais truncamentos ou 
qualquer outro problema de ordem técnica, sendo aconselhável sempre consultar o site do 
IBAM para verificar as informações que lhe são pertinentes. 

4.7.4. A comunicação feita por intermédio de email é meramente informativa devendo o candidato 
acompanhar através do Jornal “Diário do Litoral Norte” a publicação do Edital de 
Convocação para as provas.  

4.8. Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva data, no local e no 
horário, constantes das listas afixadas nos locais de aplicação das provas, no Edital de 
Convocação divulgado no Jornal “Diário do Litoral Norte” no dia 12/09/2014 e no site do 
Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM; emdurb.ubatuba.sp.gov.br, 
www.ubatuba.sp.gov.br.  

4.9. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova objetiva com antecedência 
mínima de 30 minutos. 
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4.10. O candidato que se apresentar após o horário determinado pelo Edital de Convocação para 
fechamento dos portões será automaticamente excluído do Certame, seja qual for o motivo 
alegado para seu atraso. 

4.11. Somente será admitido na sala de provas o candidato que estiver portando documento 
original de identidade que bem o identifique, ou seja: Cédula Oficial de Identidade (RG), 
Carteira Expedida por Órgão ou Conselho de Classe (CREA, OAB, CRC, CRM etc.); 
Certificado de Reservista; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como 
Carteira Nacional de Habilitação com foto ou Passaporte. 

4.12. É aconselhável que o candidato esteja portando, também, o comprovante de pagamento: 
Boleto Bancário. 

4.13. Não serão aceitos como documentos de identidade outros documentos que não os 
especificados no item 4.11. 

4.14. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitirem, com clareza, a 
identificação do candidato. 

4.15. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, 
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar 
documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 
(trinta) dias, sendo então submetido à identificação especial, compreendendo coleta de 
assinaturas e de impressão digital em formulário próprio. 

4.16. No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não constar nas 
listagens oficiais relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, o 
Instituto Brasileiro de Administração Municipal procederá à inclusão do candidato, mediante a 
apresentação do boleto bancário com comprovação de pagamento, bem como o 
preenchimento de formulário específico. 

4.17. A inclusão de que trata o item anterior será realizada de forma condicional e será analisada 
pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal com o intuito de se verificar a pertinência 
da referida inscrição. 

4.18. Constatada a improcedência da inscrição mencionada no item 4.16, a mesma será 
automaticamente cancelada sem direito a reclamação, independentemente de qualquer 
formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

4.19. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, vista ou repetição de prova ou ainda, 
aplicação da prova em outra data, local ou horários diferentes dos divulgados no Edital de 
Convocação. 

4.20. O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a realização da prova 
como justificativa de sua ausência.  

4.21. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do 
candidato e resultará na eliminação do Processo Seletivo. 

4.22. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), objetivando garantir a lisura e a 
idoneidade do Processo Seletivo – o que é de interesse público e, em especial dos próprios 
candidatos – bem como a sua autenticidade, solicitará aos candidatos, quando da aplicação 
das provas, o registro de sua assinatura em campo específico na folha de respostas, bem 
como de sua autenticação digital.  

4.23. Nas provas objetivas, o candidato deverá assinalar as respostas na folha de respostas 
personalizadas, único documento válido para a correção das provas.  
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4.23.1. O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato que 
deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas na capa do 
caderno de questões e da folha de respostas. 

4.23.2. O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar ou, de qualquer modo, danificar a Folha 
de Respostas sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de correção 
da mesma. 

4.24. O candidato deverá ler atentamente as instruções contidas na Capa do Caderno de Questões 
e na Folha de Respostas. 

4.25. As instruções contidas no Caderno de Questões e na Folha de Respostas deverão ser 
rigorosamente seguidas sendo o candidato único responsável por eventuais erros cometidos. 

4.26. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato. 

4.27. O candidato deverá informar ao fiscal de sua sala qualquer irregularidade nos materiais 
recebidos no momento da aplicação das provas não sendo aceitas reclamações posteriores. 

4.28. O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul. 

4.29. O candidato deverá preencher os alvéolos, na Folha de Respostas da Prova Objetiva, com 
caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

4.30. Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma marcação, 
emenda ou rasura, ainda que legível. 

4.31. Durante a realização das provas, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou 
comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou 
quaisquer anotações. 

4.32. O candidato ao ingressar no local de realização das provas deverá, obrigatoriamente, manter 
desligado qualquer aparelho de comunicação, devendo retirar a bateria de qualquer aparelho 
eletrônico que esteja sob sua posse, incluindo os sinais de alarme e os modos de vibração e 
silencioso.  

4.33. O candidato que necessitar usar boné, gorro, chapéu, protetor auricular ou óculos de sol 
deverá ter justificativa médica e o(s) objeto(s) será(ão) verificado(s) pela coordenação. 

4.34. O uso de quaisquer funcionalidades de aparelhos, tais como telefone celular (e seus 
aplicativos), aparelhos sonoros, receptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica, tablet, 
notebook ou similares, calculadora, palm-top, relógio com calculadora e/ou receptor, qualquer 
equipamento que possibilite comunicação externa, incorrerá em exclusão do candidato do 
Certame, mesmo que o aparelho esteja dentro do envelope de segurança que será distribuído 
pelo IBAM. 

4.35. Os celulares e outros aparelhos eletrônicos deverão permanecer desligados até a saída do 
candidato do local de realização das provas. 

4.35.1. É aconselhável que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo que nenhum 
som seja emitido, inclusive do despertador caso seja ativado. 

4.36. Durante a prova, não serão permitidas qualquer espécie de consulta a códigos, livros, 
manuais, impressos, anotações e/ou outro tipo de pesquisa, utilização de outro material não 
fornecido pelo IBAM, uso de relógio com calculadora, telefone celular e/ou qualquer 
equipamento eletrônico, protetor auricular, boné, gorro, chapéu e óculos de sol.  
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4.37. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal não se responsabilizará por perda ou 
extravio de documentos ou objetos ocorrido no local de realização das provas, nem por danos 
neles causados. 

4.38. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal a Folha de Respostas devidamente 
assinada e identificada com sua impressão digital. 

4.39. Terminada a prova o candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões da Prova 
Objetiva. 

4.39.1. Somente após decorrido o tempo de uma hora e meia de início das provas, o candidato 
poderá deixar a sala de aplicação. 

4.39.2. Por razão de segurança, os Cadernos de Questões da Prova Objetiva somente serão 
entregues aos candidatos no local de aplicação das provas, depois de decorrido o tempo 
mínimo de uma hora e meia. 

4.40. Os 02 (dois) últimos candidatos a terminarem as provas somente poderão deixar o local de 
aplicação juntos. 

4.41. Quando, após a prova, for constatada, por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, a 
utilização de processos ilícitos, o candidato terá sua prova anulada e será automaticamente 
eliminado do Processo Seletivo. 

4.42. A candidata que tiver necessidade de amamentar, durante a realização das provas, deverá 
levar um acompanhante com maioridade legal que ficará em sala reservada e que será 
responsável pela guarda da criança. 

4.42.1. O acompanhante que ficará responsável pela criança, também deverá permanecer no local 
designado pela Coordenação, e se submeterá a todas as normas constantes deste Edital, 
inclusive no tocante ao uso de equipamento eletrônico e celular. 

4.42.2. A candidata, nesta condição, que não levar acompanhante, não realizará a prova. 

4.42.3. Não haverá compensação do tempo de amamentação no tempo de duração de prova. 

4.43. Exceto no caso previsto no item 4.42, não será permitida a presença de acompanhante no 
local de aplicação das provas. 

4.44. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas 
em virtude de afastamento do candidato da sala de prova. 

4.44.1. Após a assinatura da lista de presença e entrega da folha de respostas, o candidato 
somente poderá se ausentar da sala acompanhado por um fiscal. 

4.45. As provas objetivas com duração de três horas terão a seguinte composição: 

Funções Temas 
Número de 
Questões 

Auxiliar de Obra (Ajudante de Pedreiro) 
Operador Braçal 

Língua Portuguesa 
Matemática 

20 
10 

Auxiliar de Escritório 
Auxiliar de Limpeza (Copa) 
Carpinteiro  
Eletricista  
Operador de Máquinas 
Pedreiro 

 
Língua Portuguesa 

Matemática 
Conhecimentos Específicos 

 

 
12 
08 
10 

4.45.1. Cada questão apresentará 4 (quatro) opções de respostas. 
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4.45.2. Para cada acerto será computado 1 (um) ponto devendo o candidato obter, no mínimo, 50% 
(cinquenta por cento) da maior nota obtida pelo grupo. 

4.45.3. Os candidatos que não obtiverem a pontuação mínima descrita no item 4.45.2, serão 
excluídos do Processo Seletivo. 

 
5. DA CLASSIFICAÇÃO 

5.1. Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final, em 
listas de classificação para cada função. 

5.2. A pontuação final do candidato corresponderá à nota da prova objetiva.  

5.3. Serão emitidas duas listas: uma geral, contendo todos os candidatos habilitados e uma 
especial para os candidatos com deficiência. 

5.3.1. Não ocorrendo inscrição no Processo Seletivo ou aprovação de candidatos com deficiência, 
será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral. 

5.4. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente os seguintes 
critérios de desempate: 

a)  candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei Federal nº 
10.741/2003, entre si e frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade 
mais elevada; 

b)  candidato que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos, 
quando for o caso; 

c)  candidato que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa; 

d)  candidato mais idoso entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos. 

5.5. Persistindo ainda o empate, poderá ser realizado sorteio com a participação dos candidatos 
envolvidos, no momento da convocação para nomeação. 

5.6. No ato da inscrição, o candidato fornecerá as informações necessárias para fins de 
desempate, - data de nascimento - estando sujeito às penalidades impostas pela 
Administração Municipal, em caso de inverídicas. 

 
6.  DOS RECURSOS 

6.1. O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis do fato que lhe deu origem, a 
contar do dia divulgação/ocorrência do evento que motivou a reclamação. 

6.2. Somente serão considerados os recursos interpostos no prazo estipulado para a fase a que 
se referem. 

6.3. O recurso deverá ser encaminhado ao Presidente da Comissão de Processo Seletivo e 
protocolado no Escritório Administrativo da EMDURB localizado à Rodovia Oswaldo Cruz km 
08 s/nº Horto – Ubatuba-SP no horário das 9 às 12 e das 14 às 17 horas, conforme 
formulário constante do Anexo III deste Edital. 

6.4. Os recursos deverão ser digitados e redigidos em termos convenientes, que apontem de 
forma clara as razões que justifiquem sua interposição dentro do prazo estabelecido. 

6.4.1. Não serão aceitos recursos preenchidos com letra manuscrita. 

6.5. Não será permitido ao candidato anexar cópia de qualquer documento quando da 
interposição de recurso.  
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6.5.1. Documentos eventualmente anexados serão desconsiderados. 

6.6. Será liminarmente indeferido o recurso: 

a) que não estiver devidamente fundamentado ou não possuir argumentação lógica e 
consistente que permita sua adequada avaliação; 

b) que for apresentado fora do prazo a que se destina ou relacionado a evento diverso; 

c) interposto por outra via, diferente da especificada neste Capítulo; 

d) em formulário diverso do estabelecido no Anexo III; 

e) que apresentar contestação referente a mais de uma questão no mesmo formulário, 
devendo o candidato utilizar um formulário para cada questão, objeto de questionamento; 

f) apresentado em letra manuscrita; 

g) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora; 

h) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo e nas instruções 
constantes dos Editais de divulgação dos eventos. 

6.7. Não haverá segunda instância de recurso administrativo; re-análise de recurso interposto ou 
pedidos de revisão de recurso, bem como recurso contra o gabarito oficial definitivo. 

6.8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os 
candidatos presentes à prova independente de terem recorrido. 

6.8.1. A pontuação relativa à questão anulada será atribuída aos candidatos que não marcaram a 
alternativa inicialmente dada como certa no gabarito preliminar. 

6.9. Caso haja alteração no gabarito divulgado por força de impugnações ou correção, as provas 
serão corrigidas de acordo com as alterações promovidas, considerando-se as marcações 
feitas pelos candidatos na (s) alternativa (s) considerada (s) correta (s) para a questão de 
acordo com o gabarito definitivo. 

6.10. No caso de procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá 
eventualmente haver alteração dos resultados obtidos pelo candidato em qualquer etapa ou 
ainda poderá ocorrer a desclassificação do mesmo. 

6.11. A decisão dos recursos interpostos será divulgada nos Jornal “Diário do Litoral Norte” e/ou 
nos sites do IBAM, EMDURB e PREFEITURA DE UBATUBA.  

6.12. O candidato que desejar tomar ciência das manifestações proferidas pelas Bancas 
Examinadoras deverá, na(s) data(s) estabelecida(s) no Edital de decisão de recursos, 
comparecer, pessoalmente no local onde efetuou o protocolo de seu recurso. 

6.13. A Banca Examinadora constitui única instância para recurso, sendo soberana em suas 
decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

6.14. A interposição de recursos não obsta o regular andamento do cronograma do Processo 
Seletivo. 

 
7.  DO PROVIMENTO DAS FUNÇÕES 
  
7.1. A contratação será realizada por prazo indeterminado.  

7.2. A contratação dos candidatos aprovados, de acordo com as necessidades da Administração, 
obedecerá rigorosamente à ordem de classificação final e as condições dispostas no item 2.3 
deste Edital. 
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7.3. A aprovação do candidato não isenta o mesmo da apresentação dos documentos pessoais 
exigíveis para a nomeação. 

7.4. Independentemente da aprovação nas provas, os candidatos somente serão nomeados se 
aprovados nos exames médicos e/ou psicológicos realizados pela EMDURB ou por sua 
ordem. 

7.5. O contato realizado pela EMDURB com o candidato, por telefone ou correspondência, não 
tem caráter oficial, é meramente informativo, não sendo aceita a alegação do não 
recebimento como justificativa de ausência ou de comparecimento em data, local ou horário 
incorretos, sendo do candidato a responsabilidade de acompanhar pelo Jornal “Diário do 
Litoral Norte” e/ou nos sites do IBAM, EMDURB e PREFEITURA DE UBATUBA, a publicação 
das respectivas convocações.  

 
8.   DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a tácita 
aceitação das condições do Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas no Edital 
de Abertura e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos e 
instruções específicas para a realização do certame, acerca das quais o candidato não 
poderá alegar desconhecimento. 

8.2. Não será fornecida informação relativa à convocação, ao resultado das provas e resultado 
final via telefone ou e-mail, bem como atestados ou declarações pela participação no 
Certame. 

8.3. Motivará a eliminação do candidato do Processo Seletivo (sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital e/ou 
em outros relativos ao Processo Seletivo, nos comunicados, nas instruções aos candidatos 
e/ou nas instruções constantes da Prova), o candidato que: 

a) apresentar-se após o horário estabelecido para fechamento dos portões do prédio, 
inadmitindo-se qualquer tolerância; 

b) não comparecer às provas seja qual for o motivo alegado; 

c) não apresentar o original documento que bem o identifique; 

d) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal; 

e) ausentar-se do local antes de decorrida uma hora e meia do início das provas; 

f) ausentar-se da sala de provas levando folha de respostas ou outros materiais não 
permitidos; 

g) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte; 

h) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas; 

i) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas ou 
impressos não permitidos ou máquina calculadora ou similar; 

j) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico ou de 
comunicação; 

k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 
indevido. 

l) descumprir qualquer regra estabelecida neste Edital, nas retificações e no Edital de 
Convocação para realização das provas. 

8.4. A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentos, ou outras irregularidades 
constatadas no decorrer do processo, verificadas a qualquer tempo, acarretará a nulidade da 
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inscrição, prova ou a admissão do candidato, sem prejuízo das medidas de ordem 
administrativa, cível ou criminal cabíveis. 

8.5. Todos os atos relativos ao presente Processo Seletivo, convocações, avisos e resultados até 
sua homologação serão publicados no Jornal “Diário do Litoral Norte” e/ou nos sites 
www.ibamsp-concursos.org.br, emdurb.ubatuba.sp.gov.br, www.ubatuba.sp.gov.br sendo 
de responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos relativos ao Processo Seletivo 
por esses meios. 

8.6. Compete à banca examinadora a deliberação sobre o grau de dificuldade da prova e a 
quantidade de questões por assunto. 

8.7. A EMDURB e o IBAM se eximem das despesas decorrentes de viagens e estadas dos 
candidatos para comparecimento a qualquer prova do Processo Seletivo, bem como objetos 
pessoais esquecidos e danificados nos locais de prova. 

8.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos 
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito circunstância que 
será mencionada em Edital ou aviso a ser divulgado, sendo do candidato a responsabilidade 
de acompanhar no Jornal “Diário do Litoral Norte” e/ou nos sites www.ibamsp-
concursos.org.br, emdurb.ubatuba.sp.gov.br; www.ubatuba.sp.gov.br, as eventuais 
retificações e comunicações. 

8.9. A EMDURB e o Instituto Brasileiro de Administração Municipal não se responsabilizam por 
quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este Concurso. 

8.10. O prazo de validade deste Processo Seletivo é de 2 (dois) anos, a contar da data de 
homologação, prorrogável por igual período, conforme a necessidade e conveniência da 
EMDURB. 

8.11. O resultado final do Concurso será homologado pelo Presidente da Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano. 

8.12. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão designada para a realização do presente 
Processo Seletivo. 

 
 
 

Ubatuba, 08 de Agosto de 2014 
 
 
 

Luis Fernando Ventura da Silva 
 Presidente da EMDURB 

 
 
 

http://www.ibamsp-concursos.org.br/
http://www.ubatuba.sp.gov.br/
http://www.ibamsp-concursos.org.br/
http://www.ibamsp-concursos.org.br/
http://www.ubatuba.sp.gov.br/
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ANEXO I – SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES (conforme legislação em vigor) 
 

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
Coletar dados diversos, consultando documentos, transcrições, arquivos e fichários e efetuando 
cálculos com o auxílio de máquinas de calcular, para obter as informações necessárias ao 
cumprimento da rotina administrativa. Permitir o controle da documentação e classificando os 
documentos por matéria em ordem alfabética, para possibilitar um controle sistemático dos 
mesmos. Participar do controle de requisições e recebimento do material de escritório, 
providenciando os formulários de solicitação e acompanhando o recebimento. Atender a chamadas 
telefônicas anotando ou enviando recados e dados de rotina, para obter ou fornecer informações. 
Desempenhar outras atividades correlatas que lhe sejam designadas. Operar equipamentos e 
sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais 
atividades. 
 

AUXILAR DE OBRA (AJUDANTE DE PEDREIRO) 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 
Executar trabalhos auxiliares, sob supervisão, de serviços de alvenaria, concreto e outros 
materiais, auxiliando em processos pertinentes para construir, reformar ou reparar prédios e obras 
similares; preparar concretos e argamassas segundo as características da obra e orientação 
superior. Assentar diferentes materiais, sob orientação; revestir diferentes superfícies, sob 
supervisão; realizar reforma e manutenção de prédios, calçadas e outras estruturas, sob 
supervisão superior; Auxiliar na instalação de molduras de portas, janelas, quadro de luz e outros; 
auxiliar na armação e desmonte andaimes de madeira ou metálicos para execução de obras 
desejadas; auxiliar na montagem tubulações para instalações elétricas, manter organizados, limpos 
e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua 
responsabilidade. 
 

CARPINTEIRO 

DESCRIÇÃO DETALHADA:  
Verificar as características das obras civis, examinando a planta e suas especificações, para 
selecionar o material e métodos adequados à realização do trabalho; examinar as características 
do trabalho, interpretando plantas, esboços, modelos ou especificações para estabelecer a 
seqüência das operações a serem executadas; auxiliar em atividades relacionadas a reformas e 
construções, segundo orientação; montar andaimes, caixarias e tapumes de madeira; executar 
serviços diversos de carpintaria em geral, segundo orientações; realizar treinamento na área de 
atuação, quando solicitado; reparar elementos de madeira, substituindo total ou parcialmente peças 
desgastadas ou deterioradas ou fixando partes soltas para recompor sua estrutura; afiar 
ferramentas de corte, utilizando rebolo, lima, assentador ou pedra de afiar, para manter o gume; 
Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de 
trabalho, que estão sob sua responsabilidade. 
 
ELETRICISTA 

DESCRIÇÃO DETALHADA:  
Estudar o trabalho de eletricidade a ser realizado, consultando plantas especificações e outros, 
para definir o roteiro das tarefas e a escolha do material necessário; colocar e fixar quadros de 
distribuição, caixas de fusíveis e disjuntores, tomadas, interruptores; executar serviços de 
manutenção elétrica corretiva e preventiva em instalações e equipamentos em geral; realizar 
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exames técnicos e testes elétricos; utilizar instrumentos de medição, desenhos e esquemas 
técnicos, para efetuar reparos e instalações; montar painéis de comando, cabines primárias, caixas 
ou baterias de segurança. Instalar e ou recuperar linhas de transmissão e componentes, calculando 
a distribuição de força, resistência; avaliar condições de segurança no trabalho e de terceiros; 
manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de 
trabalho, que estão sob sua responsabilidade. 
  
OPERADOR BRAÇAL 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

As funções a serem desenvolvidas são para o atendimento exclusivo à realização dos serviços 
gerais de manutenção continuada das vias e logradouros públicos, compreendidas as atividades de 
limpeza de praias, de valas, canais, margens de rios, de ruas e estradas municipais, corte grama e 
poda de árvores, varrição manual, pintura de pontes e guias, manutenções de parques e jardins, e 
execução de serviços correlatos. 

 

OPERADOR DE MÁQUINAS 

DESCRIÇÃO DETALHADA:  
Operar as seguintes máquinas: britador, escavadeira hidráulica, pá carregadeira, retro escavadeira, 
trator, moto niveladora, rolo compactador, operar máquinas munidas de uma lâmina ou escarifador, 
movida por autopropulsão ou por reboque, manipulando os comandos de marcha e direção, para 
nivelar terrenos na construção de edifícios, estradas, pistas e de outras obras; verificar, trocar ou 
completar, se necessário cotidianamente o óleo, a água e o combustível; limpar, lubrificar e ajustar 
as máquinas e seus implementos, de acordo com as instruções de manutenção do fabricante; 
acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva das máquinas e seus implementos 
e, após executados, efetuar os testes necessários; observar as medidas de segurança ao operar e 
estacionar as máquinas; consumo de combustível, consertos e outras ocorrências; limpar placas, 
faróis e sinaleiros das máquinas e equipamentos utilizados; manter organizados, limpos e 
conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua 
responsabilidade, incluindo a limpeza das incrustações em laminas, conchas e demais partes do 
equipamento onde há possibilidade de incrustações de produtos; utilizar a carga horária de lhe é 
pertinente com dedicação, zelo, responsabilidade e tão somente a serviço da empresa; manter 
organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que 
estão sob sua responsabilidade. 
 

PEDREIRO 

DESCRIÇÃO DETALHADA:  
Verifica as características da obra, examinando a planta e especificações para orientar-se na 
escolha do material apropriado e na melhor forma de execução do trabalho; preparar concreto e 
argamassa segundo as características da obra; Assentar diferentes materiais; Revestir diferentes 
superfícies; Realizar reforma e manutenção de prédios, calçadas e outras estruturas; Instalar 
moldura de portas, janelas, quadro de luz e outros; armar e desmontar andaimes de madeira ou 
metálicos para execução de obras desejadas; montar tubulações para instalações elétricas; 
participar de treinamentos na área de atuação, quando solicitado; Manter organizados, limpos e 
conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua 
responsabilidade. 
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AUXILIAR DE LIMPEZA (COPA) 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 
Preparo de café, chá, bem como manutenção das garrafas térmicas disponíveis no escritório, 
limpeza da louça e da copa, conservação das salas de reunião limpas e organizadas, serviços de 
café, chá e água nas reuniões, preparo de lanches em reuniões quando necessários, recolhimento 
do lixo dos banheiros e dos  cestos em geral, colocando-os na área externa do prédio; controle de 
material de consumo e de limpeza da copa; manutenção e utilização do uniforme de trabalho; 
conservação dos equipamentos sob sua responsabilidade; limpeza dos banheiros localizados nos 
prédios públicos e repartições de outras áreas internas conforme cronograma definido pela 
administração;colaborar em outros setores ou atividades se requisitados pela administração. 
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ANEXO II – PROGRAMAS DAS PROVAS 
PROCESSO SELETIVO 01/2014 

 

 

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 

Conhecimentos Básicos 

Português:- Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, 
conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; 
Acentuação gráfica; Pontuação; Classes gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: 
emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 

Matemática:- Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais (R): operações, propriedades e 
problemas; Cálculos Algébricos; Grandezas Proporcionais - Regra de Três Simples e Composta; 
Porcentagem e Juro Simples; Sistema Monetário Brasileiro; Equação do Primeiro e Segundo Graus 
- problemas; Sistema Decimal de Medidas (comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e 
tempo) - transformação de unidades e resolução de problemas; Geometria: ponto, reta, plano – 
ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros, circunferência, círculo e seus elementos respectivos – 
figuras geométricas planas (perímetros e áreas) – sólidos geométricos (figuras espaciais): seus 
elementos e volumes; Funções do 1º e 2º graus; Sequências, Progressões Aritméticas e 
Geométricas. Resolução de problemas. 

Conhecimentos Específicos 

Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e Planilha Excel; 
Internet e ferramentas Microsoft Office (versões 2007, 2010 e/ou 2013). 
 

 

AUXILIAR DE OBRA (AJUDANTE DE PEDREIRO)  

Conhecimentos Básicos 

Português:- Compreensão de Texto; Sinônimo e antônimo, pontuação, as Classes gramaticais: 
Confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas e Ortografia Oficial. 

Matemática:- As quatro operações com números inteiros e fracionários; Sistema métrico decimal 
(medidas de comprimento e de massas), medidas de tempo (hora, minuto e segundo), Resolução 
de situações problema. 
 

 

CARPINTEIRO 

Conhecimentos Básicos 

Português:- Compreensão de Texto; Sinônimo e antônimo, pontuação, as Classes gramaticais: 
Confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas e Ortografia Oficial. 

Matemática:- As quatro operações com números inteiros e fracionários; Sistema métrico decimal 
(medidas de comprimento e de massas), medidas de tempo (hora, minuto e segundo), Resolução 
de situações problema. 

Conhecimentos Específicos 

Conhecimentos sobre equipamentos de proteção individual – EPI’s. Conhecimentos técnicos da 
área, uso adequado de materiais e equipamentos. Conhecimento de diversas máquinas de 
trabalho da madeira: tupia, freza, lixadeira, serra de bancada etc. Conhecimento de construção e 
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manutenção de telhados, divisórias, palcos, mobiliários em geral, forro de madeira, portas, janelas, 
etc. Conhecimento específicos em medidas utilizadas na área, uso adequado de ferramentas e 
materiais e montagem de estruturas (tesoura e estroncamento). Leitura e interpretação de plantas. 
 

 

ELETRICISTA  

Conhecimentos Básicos 

Português:- Compreensão de Texto; Sinônimo e antônimo, pontuação, as Classes gramaticais: 
Confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas e Ortografia Oficial. 

Matemática:- As quatro operações com números inteiros e fracionários; Sistema métrico decimal 
(medidas de comprimento e de massas), medidas de tempo (hora, minuto e segundo), Resolução 
de situações problema. 

Conhecimentos Específicos 

Conhecimentos sobre equipamentos de proteção individual – EPI’s. Conhecimentos técnicos da 
área, uso adequado de materiais e equipamentos. Conhecimentos em manutenção preventiva, 
corretiva, instalações elétricas em edifícios e praças públicas. Noções na utilização de chaves, 
alicates e outras ferramentas, voltímetro e amperímetro. Noções básicas de rede elétrica interna e 
externa e parte elétrica em geral, chaves, caixas de distribuição. Noções sobre tensões de 127 
volts a 13,8 KV. 
 

 

OPERADOR BRAÇAL  

Conhecimentos Básicos 

Português:- Interpretação de Texto; uso correto das palavras. 

Matemática:- Cálculos e situações-problema envolvendo as quatro operações: adição, subtração, 
multiplicação e divisão. 
 

 

OPERADOR DE MÁQUINAS  

Conhecimentos Básicos 

Português:- Compreensão de Texto; Sinônimo e antônimo, pontuação, as Classes gramaticais: 
Confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas e Ortografia Oficial. 

Matemática:- As quatro operações com números inteiros e fracionários; Sistema métrico decimal 
(medidas de comprimento e de massas), medidas de tempo (hora, minuto e segundo), Resolução 
de situações problema. 

Conhecimentos Específicos 

Conhecimentos sobre equipamentos de proteção individual – EPI’s. Conhecimentos técnicos da 
área, uso adequado de materiais e equipamentos. Conhecimentos sobre todo o funcionamento e 
operação, manutenção, conservação e limpeza de equipamentos rodoviários e outras máquinas 
destinadas a escavar, nivelar e aplainar terra e materiais similares, tais como retroescavadeira, e 
pá carregadeira. Noções da Lei 9.503 de 23/09/97 que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. 
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PEDREIRO  

Conhecimentos Básicos 

Português:- Compreensão de Texto; Sinônimo e antônimo, pontuação, as Classes gramaticais: 
Confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas e Ortografia Oficial. 

Matemática:- As quatro operações com números inteiros e fracionários; Sistema métrico decimal 
(medidas de comprimento e de massas), medidas de tempo (hora, minuto e segundo), Resolução 
de situações problema. 

Conhecimentos Específicos 

Conhecimentos sobre equipamentos de proteção individual – EPI’s. Conhecimentos técnicos da 
área, uso adequado de materiais e equipamentos. Conhecimentos sobre demarcação da obra; 
materiais básicos de construção civil (areia, cimento, cal, pedra, etc.); equipamentos e ferramentas; 
nível e prumo; concretos e argamassas; fundações; alvenarias; lajes; materiais de acabamento; 
impermeabilização e medidas. 

 

 

AUXILIAR DE LIMPEZA (COPA) 

Conhecimentos Básicos 

Português:- Interpretação de Texto; Ortografia oficial; Acentuação gráfica; As classes gramaticais; 
Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
Noções da norma culta da língua portuguesa na modalidade escrita. 

Matemática:- Conjunto dos números naturais, inteiros e racionais relativos (formas decimal e 
fracionária): propriedades, operações e problemas; Grandezas Proporcionais - Regra de três 
simples; Porcentagem e juro simples – Resolvendo problemas; Sistema Monetário Brasileiro; 
Sistema Decimal de Medidas: comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo 
(transformação de unidades e problemas); Figuras Geométricas Planas: perímetros e áreas - 
problemas. 

Conhecimentos Específicos 

Conhecimentos específicos na área e uso adequado de equipamentos e materiais; Higiene na 
manipulação dos alimentos; prevenção à contaminação; higiene e segurança pessoal; higiene e 
segurança dos alimentos; procedimentos para economia de energia elétrica e água.  
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      ANEXO III - FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

PROCESSO SELETIVO 01/2014 
EMDURB – EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE UBATUBA 

 
 Obs.: Ler atentamente o Capítulo Referente aos Recursos antes do preenchimento.  

                                                                                                                                                           
  

 NOME DO CANDIDATO: ______________________________________________  

 No DE INSCRIÇÃO:_____________ 

 FUNÇÃO: _____________ 

               

 TIPO DE RECURSO: (marcar um X) 

               

 (   ) CONTRA O EDITAL 

 (   ) CONTRA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 (   ) CONTRA GABARITO 

 (   ) CONTRA PONTUAÇÃO PROVA OBJETIVA 

 (   ) CONTRA A CLASSIFICAÇÃO 

 (   ) OUTROS 

  

 No DA QUESTÃO (caso o recurso refira-se à questão/gabarito divulgado) ______ 

 FUNDAMENTAÇÃO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Assinatura do Candidato: ________________________ 

 

 Data: ___/___/2014 
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ANEXO IV - REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL PARA 

REALIZAÇÃO DA PROVA 
 

PROCESSO SELETIVO 01/2014 
EMDURB – EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE UBATUBA 

 
Obs.: Preencher duas vias (uma das vias será o protocolo do candidato)  

 
 

NOME DO CANDIDATO: ______________________________________________  

No DE INSCRIÇÃO:_____________ 

NÚMERO DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE: _______________________ 

FUNÇÃO: _____________ 
 

Descrever a condição especial que necessita para realizar a prova 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________ 
 
Data: ___/___/2014 
 
 
Assinatura do Candidato: ________________________ 
 
 
 
Responsável pelo recebimento: _______________ 
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ANEXO V 
 

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO  
 

PROCESSO SELETIVO 01/2014 
EMDURB – EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE UBATUBA 

 
 

 

Eu, ___________________________________________________________ 

 

Portador (a) do RG nº _________________________________, candidato (a) à função de 

____________________________________________venho requerer, nos termos da Lei Municipal 

nº 2.196 de 28 de maio de 2002, à Comissão do Processo Seletivo, isenção do pagamento da taxa 

de inscrição prevista no item 2.16 do edital de referência. Para tanto, anexo os documentos 

previstos nos itens 2.16.3 e 2.16.4. 

 
 
 
Ubatuba, _______/______/2014 
 
 
 
_____________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
 
 
 

 
 


