ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA DE CORUMBATAÍ
R. QUATRO, 147, CORUMBATAÍ - SP,
13540-000.
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020.

EDITAL DE ABERTURA
CONCURSO PÚBLICO
001/ 2020.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ- SP, Estado de São Paulo e a Empresa RHS CONSULT LTDA, faz saber a abertura das
inscrições do CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS – EDITAL 001 /2020 para os empregos constantes neste instrumento, de acordo
com as necessidades do Município, nos termos da legislação vigente e demais normas deste Edital.

I - DAS PUBLICAÇÕES:
1. O Concurso Público destina-se ao provimento de empregos a serem nomeados pela CLT, observados Constituição Federal de 5 de
outubro de 1988, Lei Municipal nº 1788/2019, 1.806/2019 e as demais Leis e Decretos Municipais em vigor.
2. O prazo de validade do Concurso será de 2 (dois) anos, contados a partir da data da homologação do Resultado Final, podendo, à
critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ- SP, ser prorrogado uma vez por igual período.
3. É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento de todas as publicações relativas a este Concurso Público, nos
4. Endereços eletrônicos supramencionados, não podendo sobre estas, a qualquer tempo ou esfera, alegar desconhecimento.
5. A RHS Consult Ltda não enviará e‐mail informativo quanto às publicações, sendo de inteira responsabilidade dos candidatos a
verificação das postagens no site www.rhsconsult.com.br.
6. Toda comunicação para esclarecimentos de dúvidas e/ou solicitações deverá ser feita à RHS Consult Ltda. por meio do endereço
eletrônico atendimento@rhsconsult.com.br ou telefone (11) 4144-2160.
7. Os extratos de todas as publicações relativas ao presente Concurso Público, até a homologação do mesmo serão realizados
oficialmente em jornal de circulação regional. As publicações oficiais, na íntegra, serão disponibilizadas no Quadro de Avisos da
Prefeitura Municipal de Corumbataí, localizada na Rua 4, nº 147, Centro, Corumbataí-SP e no Sítio Oficial do Município de Corumbataí,
http://www.corumbatai.sp.gov.br, e no endereço eletrônico e www.rhsconsult.com.br, em caráter informativo, sendo de inteira
responsabilidade dos candidatos o acompanhamento de todas as publicações.
8. As datas informadas para publicações e eventos deste Concurso Público, constantes no ANEXO I – Cronogramas deste Edital são
estimativas prováveis, desta forma poderão ser antecipadas ou adiadas de acordo com a disponibilidade da PREFEITURA MUNICIPAL
DE CORUMBATAÍ- SP, cabendo ao candidato acompanhar eventuais alterações.
9. É obrigação do candidato, seguir estritamente as instruções contidas neste Edital e acompanhar todos os demais editais referentes ao
andamento do presente Concurso Público, sendo-lhe assegurado, durante todo o curso do certame, o direito à ampla defesa e ao
contraditório, nos termos do Capítulo XIV deste Edital.
10. Todas as etapas constantes neste Edital serão realizadas observando-se o horário oficial de Brasília/DF.
11. As vagas oferecidas são para o MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ- SP.
12. A divulgação oficial deste Concurso Público dar-se-á na imprensa regional e no site oficial da Prefeitura.
(www.corumbatai.sp.gov.br).
II – DOS EMPREGOS E SALÁRIOS:
1. O Concurso Público destina-se ao provimento das vagas legais existentes, de acordo com a tabela de empregos públicos a seguir e,
ainda, das vagas que vierem a existir no prazo de validade do certame.
2. As atribuições dos empregos estão descritas no Anexo II, deste Edital.
3. As vagas oferecidas são para o MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ- SP.
4. Os empregos, total de vagas, vencimento, carga horária, requisitos mínimos exigidos e valor de inscrição, estão estabelecidos na
Tabela de Empregos e Vencimentos, especificada abaixo:
5. Tabela de Empregos e salários:
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CARGO

VAGAS

ESCOLARIDADE

Agente Comunitário de Saúde

01+CR

Ensino Médio Completo.

CARGA
HORÁRIA
40 hrs semanais

R$ 1.048,16

VALOR DA
INSCRIÇÃO
R$ 40,00

Agente Fiscalizador da Vigilância
Sanitária

01+CR

Ensino Médio Completo

40 hrs semanais

R$ 1.048,16

R$ 40,00

Coordenador de Arrecadação e
Tributos

01+CR

Ensino Médio Completo

40 hrs semanais

R$ 2.695,61

R$ 40,00

Coordenador de Licitações

01+CR

Ensino Médio Completo

40 hrs semanais

R$ 2.695,61

R$ 40,00

Médico Cardiologista

01+CR

20 hrs semanais

R$ 6.437,26

R$ 50,00

Médico Plantonista

01+CR

Plantão 12 horas

R$ 93,03/hora

R$ 50,00

Químico

01+CR

44 hrs semanais

R$ 2.011,66

R$ 40,00

Ensino Superior Completo +
Registro no CRM
Ensino Superior Completo +
Registro no CRM
Ensino Médio Completo +
Registro no CRQ

SALÁRIO

6. Além do salário base todos os empregos terão direito a vale alimentação no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
em forma de cartão e cesta básica na forma de produtos.
7. As atribuições dos Empregos encontram-se disponibilizadas no Anexo I – Atribuições dos Empregos.
8. Os candidatos admitidos estarão sujeitos as regras da CLT e demais normas aplicáveis ao funcionalismo público municipal, percebendo
os salários conforme Tabela 1, deste Capítulo.
9. Os candidatos ao Cargo de Agente Comunitário de Saúde, deverão comprovar residência no município de Corumbataí-SP,
como pré-requisito a vaga pretendida e, deverão obter APROVAÇÃO no curso introdutório que será aplicado após a
homologação do concurso, como pré-requisito a vaga para pose do cargo.
10. A carga horária de trabalho mencionada no quadro anterior será cumprida em conformidade com a necessidade da Prefeitura,
obedecendo à escala de trabalho, respeitada à jornada semanal de trabalho e estará sujeito a estágio probatório.
11. A escolaridade exigida deve ter a certificação emitida por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e/ou Conselho
Estadual de Educação/Secretaria Estadual de Educação.
12. Os requisitos de escolaridade deverão ser comprovados em sede de contratação através de diploma emitido por instituição de ensino
devidamente reconhecida pelo MEC + apresentação dos respectivos conselhos de classes.
13. Haverá reserva legal de vagas para Pessoas com Deficiência – PcD e Afrodescendentes, nos conformes dos Capítulos XIV deste
Edital.
14. Caso surjam mais vagas durante o prazo de validade deste Concurso Público, os candidatos com deficiência, que tiverem indicado
esta condição no momento da inscrição, bem como os comprovadamente afrodescendentes, poderão ser convocados nos mesmos
conformes.
15. Essas vagas ficarão liberadas se não houver inscrição ou aprovação desses candidatos.
III - DAS INSCRIÇÕES:
1. Para se inscrever o candidato deverá ler o edital em sua íntegra e preencher as condições especificadas a seguir:
a. Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, amparada pelo Estatuto da Igualdade entre brasileiros e portugueses conforme disposto
nos termos do parágrafo 1º, artigo 12, da Constituição Federal e do Decreto Federal nº 70.436/72;
b. Ter, na data da posse, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
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c. No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar;
d. Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
e. Possuir documentação comprobatória, no ato da posse, dos REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS para o cargo, conforme
especificado no Item 5. Tabela DAS VAGAS E EMPREGOS, do Capítulo II, e a DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA determinada
no Capítulo XVIII deste edital;
f. Ter aptidão física e mental e não possuir deficiência física incompatível com o exercício do cargo, comprovada em inspeção realizada
pelo Serviço Médico indicado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ- SP;
g. Não ter sido punido, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio
público de qualquer esfera de governo, condenado em processo criminal por prática de crimes contra a administração pública,
capitulados nos títulos II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492/86 e na Lei nº 8.429/92;
h. Não estar, no ato da posse, incompatibilizado para nova nomeação em novo cargo;
i. Não possuir antecedentes criminais;
j. Não estar com idade de aposentadoria compulsória;
k. Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalva os empregos acumuláveis
previstos na Constituição Federal;
2.

As inscrições deverão ser efetuadas EXCLUSIVAMENTE pela internet no endereço eletrônico https://www.rhsconsult.com.br/ até às
23h59min do último dia do período de inscrições estipulado no ANEXO I – Cronograma deste Edital.

3. PERÍODO PARA INSCRIÇÃO: 28/05/2020 até 28/06/2020.
4.

AS PROVAS PARA ESTE CONCURSO PÚBLICO, SERÃO APLICADAS NO PERÍODO VESPERTINO (TARDE).

5.
6.

Não serão aceitas inscrições fora do prazo ou forma estipulada neste Edital.
O valor correspondente à taxa de inscrição será o contemplado no quadro do Capítulo II. DAS ESPECIFICAÇÕES DAS VAGAS E
EMPREGOS deste Edital.
Para se inscrever pela internet, o candidato deve:

7.

7.1 Acessar o site www.rhsconsult.com.br, durante o período de inscrição, através do site correlato ao Concurso Público da PREFEITURA
DO MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ- SP.
7.2 Ler e estar de acordo com o Edital;
7.3 Preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
7.4 Imprimir o comprovante de inscrição;
7.5 Imprimir o boleto bancário;
7.6 Efetuar o pagamento do boleto bancário, em qualquer agência da rede bancária, observado o valor descrito no quadro constante
no CAPÍTULO II –DAS VAGAS E EMPREGOS até a data limite expressa no Anexo I do presente Edital.
7.7
A RHS CONSULT, em nenhuma hipótese, processará qualquer registro de pagamento posterior a essa data.
7.8
NÃO SERÁ ACEITO PAGAMENTO POR MEIO DE AGENDAMENTO, BANCO POSTAL, CHEQUE, DEPÓSITO OU
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.
8. A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ- SP, e a RHS CONSULT LTDA não se responsabilizam por inscrições não
processadas por motivos de queda na transmissão de dados ocasionada por instabilidades, sinal fraco, dificuldades de acesso,
ausência de sinal causada por problemas na rede de computadores e etc.
9. O candidato que fizer qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, aquele que não possa satisfazer todas as condições estabelecidas
neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado, se
houver constatação posterior.
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10. Salvo as situações a que, comprovadamente der causa a RHS Consult Ltda. não se responsabiliza por solicitação de inscrição não
recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamentos das linhas de
comunicação, por erro ou atraso dos bancos ou entidade conveniada no que se refere ao processamento do pagamento da taxa de
inscrição, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
11. Serão tornadas sem efeito as solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados em discordância com o previsto no item
anterior.
12. Não será processada a inscrição com pagamento efetuado por valor menor do que o estipulado neste Edital.
13. Será processada a inscrição com pagamento efetuado por valor maior do que o estabelecido neste Edital.
14. É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros, para outros concursos ou para outro cargo.
15. O candidato terá sua inscrição homologada somente após o recebimento, pela empresa RHS Consult Ltda. através do banco, da
confirmação do pagamento de sua inscrição nos termos deste Edital.
16. Como todo o procedimento é realizado por via eletrônica, o candidato NÃO deve remeter à RHS Consult Ltda. cópia de sua
documentação, sendo de sua exclusiva responsabilidade a informação dos dados no ato de inscrição, sob as penas da lei.
17. Os candidatos que fizerem sua inscrição, interessados nas vagas para pessoas com deficiência deverão verificar Capítulo próprio
neste Edital, para encaminhamento de documentos necessários.
18. O candidato que fizer qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, aquele que não possa satisfazer todas as condições estabelecidas
neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado, se
houver constatação posterior
19. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em
relação as quais não poderá alegar desconhecimento.
IV – DO BOLETO BANCÁRIO.

1. O boleto bancário ficará disponível para geração e impressão de 2ª via, caso seja necessário, no endereço eletrônico
www.rhsconsult.com.br, , através do CPF, até 23h59min do último dia de pagamento previsto no Anexo I – Cronograma deste Edital,
sendo este dia 30/06/2020.
2. O valor pago referente à taxa de inscrição é pessoal e intransferível.
3. O candidato será considerado inscrito no Concurso Público somente após o recebimento da confirmação do pagamento bancário de sua
taxa de inscrição.
4. Não serão aceitos, em hipótese alguma, pagamentos da taxa de inscrição realizados via postal, por fac-símile, por depósito “por meio de
envelope” em caixa rápido, por transferência entre contas correntes, por DOC, por ordem de pagamento, condicional e/ou extemporânea,
fora do período de inscrição estabelecido e / ou por qualquer outro meio não especificado neste Edital.
5. Em caso de feriado, greve ou evento que acarrete o fechamento das agências bancárias na localidade em que se encontra, o candidato
deverá antecipar o pagamento, considerando o primeiro dia útil que antecede o feriado, desde que o pagamento seja feito no período de
inscrição determinado.
6. O comprovante provisório de inscrição do candidato será o boleto original, devidamente quitado, sem rasuras, emendas e outros, em que
conste a data da efetivação do pagamento até o último dia de pagamento constante no Anexo I deste Edital, não sendo considerado para
tal o simples agendamento.
7. O comprovante de pagamento da inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado quando da realização das provas
para eventual conferência, se necessário.
8. A não comprovação do pagamento da taxa de inscrição determinará o cancelamento automático da solicitação de inscrição, sendo
considerada a inscrição INDEFERIDA.
9. A RHS Consult não se responsabiliza por inscrições indeferidas que não acusarem pagamento de boleto por vírus “malware” ou outros
vírus que alterem o código de barras do boleto bancário, encaminhando o pagamento da inscrição para outras contas ou até mesmo
impedindo a leitura do código de barra pela instituição bancária.
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10.

Contra o indeferimento da inscrição caberá recurso no período estipulado no Anexo I deste Edital, sendo que, o candidato que não
se manifestar em tempo hábil não poderá fazê-lo posteriormente em quaisquer esferas.

V. DA DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. O valor da taxa de inscrição não será devolvido, EXCETO nas situações previstas abaixo:
a. Suspensão ou não realização do Concurso Público.
2. Na hipótese acima, a restituição da taxa de inscrição deverá ser requerida por meio do preenchimento de formulário de restituição a ser
divulgado no endereço eletrônico https://rhsconsult.com.br.
2.1. Após o período estabelecido para solicitação de devolução de taxa, o formulário não ficará mais disponíveis e pedidos atinentes à
devolução da taxa de inscrição não serão mais recebidos, analisados e / ou atendidos.
3. O formulário de restituição preenchido deverá ser enviado via internet, acompanhado da cópia do recibo de pagamento.
3.1 A devolução se dará em até 30 (trinta) dias depois de protocolado o pedido.
VI -DO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

1.
2.
3.
4.

A RHS CONSULT disponibiliza através da área do candidato o Comprovante de Inscrição, para consulta e impressão pelo próprio
candidato.
Neste documento estará expresso o nome completo do candidato, o número do documento de identidade, o cargo, data da inscrição e
pedidos de PCD e/ou afro.
É de exclusiva responsabilidade do candidato retirar no endereço eletrônico https://rhsconsult.com.br, seu Comprovante de Inscrição
acessando com CPF e senha.
Eventuais erros constantes no nome do candidato, no número do documento de identidade utilizado na inscrição na sigla do órgão
expedidor ou na data de nascimento deverão, obrigatoriamente, ser comunicados pelo candidato à RHS CONSULT através do e-mail
atendimento@rhsconsult.com.br por meio de pedido formal de correção contendo NOME COMPLETO, RG, CPF e DADOS A SEREM
CORRIGIDOS.

VII - DA INSCRIÇÃO PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA.

1.

2.

3.

4.

Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscreverem neste Concurso Público, desde que as atribuições do cargo
pretendido sejam compatíveis com a deficiência que possuem, conforme estabelecido no Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999,
alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004.
Em obediência ao disposto na Lei Complementar Municipal nº 47/10 e Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto
Federal nº 5.296, de 02/12/2004, aos candidatos com deficiência habilitados, será reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das
vagas existentes ou que vierem a surgir no prazo de validade do Concurso Público.
Caso a aplicação deste percentual resultar em número fracionado, adotar-se-á o seguinte procedimento:
A). Se a fração do número for inferior a 0,5 (cinco décimos), o número poderá ser desprezado, não se reservando vagas para
Pessoas com Deficiência;
B). Se a fração do número for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), o número será arredondado. De modo que o número
de vagas destinadas às Pessoas com Deficiência seja igual ao número inteiro subsequente.
São consideradas pessoas com deficiência as que apresentem, em certo grau, uma deficiência mental, motriz ou sensorial, com caráter
de cronicidade e persistência de alteração de vida, bem como as que se enquadram no Artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298, de 20 de
dezembro de 1999, alterado pelo Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004.
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5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.

Será eliminado da lista de deficientes o candidato cuja deficiência, declarada na inscrição, não se constate, devendo o mesmo constar
apenas da lista de classificação geral de aprovados.
Será eliminado do Concurso Público o candidato cuja deficiência declarada na inscrição seja incompatível com o cargo pretendido.
Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do tipo miopia, astigmatismo,
estrabismo e congêneres.
As pessoas com deficiência participarão deste Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere
ao conteúdo das provas, avaliação e critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para
todos os demais candidatos.
As vagas destinadas às pessoas com deficiência que não forem providas por falta de candidatos, por reprovação no Concurso Público
ou na perícia médica, serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação.
No ato da inscrição, o candidato com deficiência que necessite de tratamento diferenciado nos dias do Concurso Público deverá requerêlo, indicando as condições diferenciadas de que necessita para a realização das provas.
O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência deverá declarar a condição na Ficha de Inscrição.
O candidato portador de necessidades especiais deverá obrigatoriamente postar, dentro do período de inscrições, laudo médico original
ou cópia autenticada em cartório atestando o tipo e o grau ou nível de sua deficiência com expressa referência ao Código correspondente
da Classificação Internacional de Doenças – CID, via SEDEX ou correspondência registrada – AR, à Empresa RHS Consult Ltda. EPP,
localizada à Rua Ituaçu, 26, Parque Industrial, São Paulo - SP, CEP: 08110-110, com os seguintes dizeres: CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ- SP (Especificar o Cargo/Área) – DOCUMENTAÇÃO PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA.
O fato de o candidato inscrever-se como pessoa com deficiência e enviar laudo médico não configura participação automática na
concorrência para as vagas reservadas, devendo o laudo passar por uma análise da RHS Consult Ltda. no caso de indeferimento,
passará o candidato a concorrer somente às vagas de ampla concorrência.
A relação dos candidatos que tiverem a inscrição deferida para concorrer na condição de pessoas com deficiência será divulgada no
endereço eletrônico www.rhsconsult.com.br.
O candidato cujo pedido de inscrição na condição de pessoa com deficiência seja indeferido poderá interpor recurso no prazo de dois
dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente ao da divulgação do resultado da análise dos pedidos, mediante requerimento dirigido
à da RHS Consult Ltda. pelo endereço eletrônico www.rhsconsult.com.br.
O candidato portador de necessidades especiais, se classificado no Concurso, figurará em duas listagens: a primeira, lista de classificação
geral dos candidatos ao cargo de sua opção e a segunda, composta somente por candidatos portadores de necessidades especiais
separados por cargo.
Os candidatos que se declararem pessoas com deficiência, quando convocados para a realização dos PROCEDIMENTOS PRÉADMISSIONAIS, deverão se submeter à perícia médica, que ficará a cargo de uma equipe multiprofissional, instituída pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ- SP, nos moldes da Lei nº 7.853/89 e do artigo 43 do Decreto Federal nº 3.298/99, que verificará sobre
a condição de “pessoas com deficiência” ou não.
A compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato será avaliada durante o estágio probatório.
Os candidatos deverão comparecer à perícia médica munidos de laudo médico que ateste a espécie, o grau ou o nível de deficiência,
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID, conforme especificado no Decreto
Federal nº 3.298/99 e suas alterações, bem como a provável causa da deficiência.
O não cumprimento ao item 18, a reprovação na perícia médica ou o não comparecimento à perícia acarretarão a perda do direito aos
quantitativos reservados aos candidatos em tais condições.
O candidato que prestar declarações falsas em relação à sua deficiência será excluído do processo em qualquer fase deste Concurso
Público e responderá, civil e criminalmente, pelas consequências de seu ato.
O candidato convocado para a perícia médica que não for enquadrado como “pessoa com deficiência”, caso seja aprovado nas demais
fases, continuará figurando apenas na lista de classificação geral.
Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato será desclassificado.
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24. Se, quando da convocação, não existirem candidatos na condição de pessoas com deficiência aprovados no Exame Médico PréAdmissional, serão convocados os demais candidatos aprovados, observada a listagem de classificação de todos os candidatos ao cargo.
25. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar pedido de readaptação ou aposentadoria por
invalidez, salvo nos casos de agravamentos previstos na legislação.
26. O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional de 1 (uma) hora para a realização das provas, deverá enviar a
documentação indicada no item 11, acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência.
27. A comprovação da tempestividade do envio da documentação tratada no item 11 será feita pela data da postagem.
28. Aos deficientes visuais (amblíopes) que solicitarem prova especial ampliada serão oferecidas provas neste sistema, com tamanho de
letra correspondente a corpo 24.
29. As condições específicas e ajudas técnicas previstas acima não excluem outras que se fizerem necessárias.
30. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido e será divulgado em edital em
data prevista no Cronograma – Anexo I deste edital.
31. O laudo médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido.
32. O candidato que não atender, dentro do período das inscrições, aos dispositivos mencionados no item 11 e respectivos itens relativos,
não terá a condição especial atendida ou não será considerado pessoa com deficiência, seja qual for o motivo alegado.
33. O CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA QUE NÃO REALIZAR A INSCRIÇÃO CONFORME A INSTRUÇÃO CONSTANTE DESTE
CAPÍTULO NÃO PODERÁ INTERPOR RECURSO EM FAVOR DE SUA SITUAÇÃO.
VIII - CONDIÇÕES ESPECIAIS - DA CANDIDATA LACTANTE.
1. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova, a candidata deverá comunicar á Coordenação do Concurso Público, com
no mínimo 05 (cinco) dias úteis de antecedência, através do e-mail atendimento@rhsconsult.com.br, disponível, bem como:
a) providenciar um acompanhante para o bebê;
b) informar, na comunicação mencionada acima, o nome e RG do acompanhante do bebê.
2. No dia da prova, a candidata, juntamente com o acompanhante que ficará com a guarda da criança, deverá apresentar-se à coordenação
para preencher e assinar o Termo de Ciência das condições de amamentação.
3. A criança a ser amamentada deverá permanecer no ambiente a ser determinado pela coordenação local.
4. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal, do sexo feminino, que garantirá que sua conduta esteja de
acordo com os termos e condições deste Edital.
5. A candidata que não levar acompanhante não poderá permanecer com a criança no local de provas.
6. Não haverá compensação do tempo de amamentação em relação à duração da prova da candidata.
7. Não será estipulado um tempo mínimo de amamentação e nem o número de amamentações durante o período de prova, sendo a
frequência e o tempo necessário de inteira responsabilidade da candidata.
8. A permanência de acompanhantes não autorizados no local de realização das provas poderá acarretar a exclusão da candidata do
Concurso Público.
IX – DAS PROVAS E JULGAMENTO.
1. A aplicação e correção das provas ficarão sob responsabilidade da empresa RHS Consult Ltda., segundo os critérios definidos
neste edital.
2. As provas, respectivas etapas e condições de habilitação são as constantes:
EMPREGOS

ETAPAS

TODOS OS EMPREGOS DE
NÍVEL SUPERIOR

Etapa 001 - Prova Objetiva Tipo:
Classificatória e Eliminatória

RHS CONSULT LTDA

CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO
Estarão habilitados os candidatos que obtiverem nota igual ou maior
que 50 na Prova Objetiva e não zerar em nenhuma das disciplinas.
• Os demais serão desclassificados do Concurso Público.
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EMPREGOS

ETAPAS
Etapa 002 - Prova de Títulos

TODOS OS EMPREGOS DE
NÍVEL MÉDIO

3.

Etapa 001 Prova Objetiva Tipo:
Classificatória e Eliminatória

CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO
Terão os títulos avaliados somente os candidatos que obtiverem nota
igual ou maior que 50 pontos.
• Nota final = Nota da Prova Objetiva + Pontuação de Títulos
Estarão habilitados na Etapa 001 os candidatos que obtiverem nota
igual ou maior que 50 pontos na Prova Objetiva e não zerar em
nenhuma das disciplinas.
• Os demais serão desclassificados do Concurso Público.
• Nota final = Nota da Prova Objetiva

Em hipótese alguma, haverá vistas, revisão ou fornecimento de cópia de Prova Objetiva.

XI – DAS PROVAS E PONTUAÇOES - PROVA OBJETIVA.
1. A Prova Objetiva será composta de questões de múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas cada uma, que seguirão o conteúdo
programático apresentado no Anexo III deste Edital.
2. A prova objetiva tem nos quadros abaixo definidas as disciplinas, quantidade de questões, valoração e nota final que a compõem.
2.1 EMPREGOS (Nível Superior)

✓
✓

MÉDICO CARDIOLOGISTA
MÉDICO PLANTONISTA

Disciplinas

Itens

Valor unitário
dos itens

Língua Portuguesa

10

2,0

20,00

Matemática

10

2,0

20,00

Conhecimentos Gerais

10

2,0

20,00

Conhecimentos Específicos e
Legislação do SUS

10

4,00

40,00

Nota Máxima da Prova Objetiva

2.2 EMPREGOS (Nível Médio)

✓
✓
✓
✓

AGENTE FISCALIZADOR DA
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
COORDENADOR DE
ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS
COORDENADOR DE LICITAÇÕES
QUÍMICO
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Total

Disciplinas

Itens

100,00

Valor unitário
dos itens

Total

Língua Portuguesa

10

2,0

20,00

Matemática

10

2,0

20,00

Conhecimentos Gerais

10

2,0

20,00

4,00

40,00

Conhecimentos Específicos e
10
Legislação Municipal.
Nota Máxima da Prova Objetiva

100,00
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2.2 EMPREGO

✓

AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAÚDE

Disciplinas

Itens

Língua Portuguesa

10

2,0

20,00

20

4,0

80,00

Conhecimentos Específicos

Nota Máxima da Prova Objetiva

Valor unitário
dos itens

Total

100,00

XI – DA SEGURANÇA E PROCEDIMENTOS NA APLICAÇÃO DA PROVA - PROVA OBJETIVA.
1. As Provas serão realizadas no MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ- SP, na data definida no Cronograma constante do Anexo I deste Edital.
2. Caso haja impossibilidade de aplicação no MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ-SP, a empresa RHS Consult Ltda, poderá aplicar as provas
em municípios vizinhos.
3. A confirmação da data e as informações sobre horário e local para a realização da prova objetiva serão divulgadas oportunamente por
meio de Edital de Convocação, no Órgão Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ- SP e/ou no site
www.rhsconsult.com.br.
4. Só será permitida a participação na prova objetiva na respectiva data, horário e no local constante no Edital de
Convocação.
5. A empresa RHS Consult Ltda, não encaminhará e-mail de Convocação para os candidatos, é de inteira responsabilidade do candidato
o acesso ao site e verificar seu local de prova.
6. Esta Convocação tem caráter oficial, devendo o candidato acompanhar, no Órgão Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE
CORUMBATAÍ- SP e pelo site www.rhsconsult.com.br, a publicação do respectivo Edital de Convocação..
7. Eventualmente, se por qualquer motivo, o nome do candidato não constar do Edital de Convocação, mas for apresentado o respectivo
comprovante de pagamento, efetuado nos moldes e prazos previstos neste Edital, o mesmo poderá participar deste Concurso Público,
devendo preencher formulário específico. (Prova condicional)
7.1. A inclusão de que trata este item 7 será realizada de forma condicional, sujeita a posterior verificação da regularidade da referida
inscrição.
7.2. Constatada a irregularidade da inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente cancelada, sem direito a reclamação,
independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.
8. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, com antecedência mínima de 00:30 (trinta) minutos, munido de:
8.1. Caneta esferográfica de tinta azul ou preta, lápis preto n. º 2 e borracha branca macia;
8.2. Original de um dos seguintes documentos de identificação com foto (dentro do prazo de validade, conforme o caso): Cédula de
Identidade (RG) ou Carteira de Órgão ou Conselho de Classe ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou Certificado
Militar ou Carteira Nacional de Habilitação expedida nos termos da Lei Federal n. º 9.503/97 ou Passaporte.
8.3. Máscara de proteção individual e álcool gel individual.
9. Somente será admitido na sala de prova o candidato que apresentar um dos documentos de identidade discriminados no item 8.2 deste
capítulo, desde que permita, com clareza, a sua identificação.
9.1. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza.
9.2. O comprovante de inscrição não terá validade como documento de identidade.
9.3. 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 ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no
máximo, trinta dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de formulário
de responsabilidade de envio de documento comprovando tal acontecimento.
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10. A identificação especial também será exigida do candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia e/ou
à assinatura do portador.
11. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo),
carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.
12. Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que autenticadas. Não será aceito protocolo ou cópia dos documentos
citados, ainda que autenticada, ou qualquer outro documento diferente dos anteriormente definidos, inclusive carteira funcional de ordem
pública ou privada.
13. O portão de acesso ao local de prova será fechado no horário determinado no Edital de Convocação.
14. Não será admitido na sala de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido no Edital de Convocação, porém a
Comissão Organizadora do Concurso presente, em comum acordo com a Coordenação do Concurso Público, poderá tomar a decisão de
ajustar/alterar/realocar o horário de início da Prova e o Local de Realização da Prova em função de intempérie da natureza, tumultos ou
problemas causados por tráfego ou quaisquer eventos de força maior que possam eventualmente causar transtornos a todos os
candidatos no momento de abertura dos portões.
15. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato, nem aplicação da prova
fora do local, data e horários pré-estabelecidos.
16. Será desclassificado do Concurso Público o candidato que, durante a realização da prova, for surpreendido comunicando-se
com outro candidato ou com terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio.
17. Durante a prova, não serão permitidas consultas de qualquer espécie, bem como utilização de máquina calculadora, agenda eletrônica,
ou similar ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização da prova.
18. A prova terá duração mínima de 1(uma) hora e máxima de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento da Folha de Respostas.
19. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova depois de transcorrida 01 (uma) hora do início da prova.
20. O candidato que finalizar a prova antes do tempo definido no item 18 deste Capítulo terá sua prova anulada caso:
20.1. Não se mantenha em silêncio;
20.2. Recuse-se a permanecer na sala até o término do tempo estipulado;
20.3. Provoque tumulto dentro da sala.
21. Em nenhuma hipótese será permitido:
a) ingresso ao local de realização da prova após o horário previsto para seu início;
b) ingresso de pessoa estranha ou não autorizada no local de realização da prova;
c) prorrogação do tempo de duração da prova.
22. O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
23. Depois de identificado e instalado, o candidato somente poderá deixar a sala de realização da prova mediante consentimento prévio,
acompanhado de um fiscal ou sob fiscalização da equipe de aplicação de prova.
24. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado deverá acessar a área do candidato usando o seu CPF e efetuar os
devidos ajustes, quanto a fazer alguma reclamação ou sugestão deverá fazê-lo através de e-mail atendimento@rhsconsult.com.br, até a
data da publicação do gabarito preliminar.
25. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por qualquer motivo, do candidato da
sala de prova.
26. Em hipótese alguma, haverá vistas ou revisão da prova objetiva e ou da Folha Definitiva de Respostas.
27. No dia da realização das provas, não será permitido ao candidato:
a) entrar ou permanecer no local de exame portando arma (s), mesmo que possua o respectivo porte;
b). Entrar ou permanecer no local de prova com aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop,
receptor, relógios digitais, relógios com banco de dados, telefone celular, walkman etc.) ou semelhantes, bem como protetores auriculares
seja qual for a situação.
c) na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização das provas objetivas, o candidato
será automaticamente eliminado do Concurso Público.
d) O descumprimento das alíneas a; b; c; implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude.
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28.
29.
30.

31.

e) Será solicitado ao candidato que utilize máscara de proteção individual de forma correta sobre o nariz e boca e álcool gel individual
nas dependências da sala de aplicação.
f) Candidatos sem Máscara de proteção individual e Álcool gel individual, não poderão adentrar nas salas de aplicação de prova,
sob pena de exclusão do Concurso Público.
A Empresa RHS Consult, não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante
a realização das provas.
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.
Após a autorização do fiscal de prova, iniciam-se os procedimentos operacionais relativos à aplicação da prova, quando serão observadas
as condições abaixo:
a) as instruções constantes no Caderno de Prova e na Folha de Respostas complementam este Edital e deverão ser rigorosamente
observadas e seguidas pelo candidato;
b) o candidato deverá por sua assinatura na Lista de Presença e na Folha Definitiva de Respostas de acordo com aquela constante no
seu documento de identidade;
c) ao terminar o tempo máximo determinado neste Edital para a realização da prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal
de sala, o Caderno de Prova e a Folha Definitiva de Respostas devidamente preenchida e assinada;
d) os três últimos candidatos somente poderão deixar a sala juntos.
e) somente serão permitidos assinalamentos na Folha Definitiva de Respostas feitos pelo próprio candidato, com caneta esferográfica
fabricada em tubo transparente (tinta preta ou azul), sendo vedada qualquer participação de terceiros, respeitadas as condições solicitadas
e concedidas aos candidatos portadores de deficiência;
f) em hipótese alguma haverá substituição da Folha Definitiva de Respostas por erro do candidato;
g) eventuais erros detectados pelo candidato nos seus dados de inscrição deverão ser comunicados ao fiscal de sala, no momento de
realização da prova, para as devidas correções;
h) o candidato não poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar sua Folha Definitiva de Respostas, sob pena
de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de sua correção;
i) será considerada nula a Folha Definitiva de Respostas da Prova Objetiva que estiver marcada ou escrita, respectivamente, a lápis, bem
como contendo qualquer forma de identificação do candidato fora do lugar especificamente indicado para tal finalidade;
j) na correção da Folha Definitiva de Respostas, será atribuída nota zero à questão sem opção assinalada, com rasuras ou com mais de
uma opção assinalada.
k) não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou que contenha mais de uma
resposta, mesmo que uma delas esteja correta, na Folha Definitiva de Respostas.
l) após a finalização do período de recurso o Caderno de Questões será retirado dos sites e não serão fornecidas cópias do Caderno de
Questões.
m) A pontuação relativa à(s) questão (ões) eventualmente anulada(s) será atribuída a todos os candidatos presentes à prova.
n) em hipótese de haver publicação de alternativa errada no gabarito a banca se reserva no direito de proceder à retificação do gabarito,
além de publicar a justificativa.
SERÁ ELIMINADO DESTE CONCURSO PÚBLICO O CANDIDATO QUE DURANTE A PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA:
a) tratar com falta de urbanidade, examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes;
b) estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas ao processo, por qualquer meio;
c) usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros;
d) portar arma (s) no local de realização da prova, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte;
e) UTILIZAR OU PORTAR, MESMO QUE DESLIGADOS, durante o período de realização da prova e no local da prova, qualquer
equipamento eletrônico como relógio digital, calculadora, walkman, notebook, palmtop, ipad, agenda eletrônica, gravador ou outros
similares, ou instrumentos de comunicação interna ou externa, tais como telefone celular, beep, pager entre outros;
f) fizer uso de livros, códigos, manuais, impressos e anotações, bem como de óculos escuros, bonés, chapéus e similares;
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32.
33.
34.
35.
36.

g) deixar de atender as normas contidas no Caderno de Prova e na Folha definitiva de Respostas e demais orientações expedidas pela
RHS Consult Ltda EPP;
h) deixar o local de realização da prova sem a devida autorização;
i) deixar de entregar o Caderno de Prova e a Folha de Respostas ao terminar a duração de realização da prova.
Ao terminar a prova, o candidato poderá retirar-se do local, somente após a entrega obrigatória da Folha Definitiva de Respostas e do
Caderno de Prova ao Fiscal.
A condição de saúde do candidato no dia da aplicação da prova será de sua exclusiva responsabilidade.
Ocorrendo alguma situação de emergência, o candidato será encaminhado para atendimento médico local ou ao médico de sua confiança.
A equipe de Coordenadores responsáveis pela aplicação das provas dará todo apoio que for necessário.
Caso exista a necessidade do candidato se ausentar para atendimento médico ou hospitalar, o mesmo não poderá retornar ao local de
sua prova, sendo eliminado do concurso.
No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou pelas autoridades
presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e/ou critérios de avaliação/classificação.

XII – DA PROVA DE TÍTULOS
1. A ENTREGA DAS CÓPIAS REPROGRÁFICAS DOS TÍTULOS SERÁ NO MESMO DIA E HORÁRIO DA REALIZAÇÃO DA PROVA
OBJETIVA.
1. A pontuação máxima dos Títulos por candidato será de 05 pontos.
2.
Para cada Modalidade de título poderá ser efetuada a soma dos títulos, até o limite da pontuação máxima, estipulada no quadro a
baixo.
3.
Para o candidato com Título de Doutor não será pontuado nenhuma outra Modalidade de título apresentado.
4.
Nenhum título de Graduação será pontuado, mas deverá ser entregue juntamente com os títulos de pós-graduação, mestrado e/ou
doutorado.
5.
Para os Cargos de Médico: Títulos de pós-graduação ou Residência Médica na especialidade em que concorre não serão
pontuados, pois são requisitos mínimos para a participação no concurso.
6.
O (s) diploma (s) de Mestre e Doutor deverá (ão) ser expedido (s) por instituição oficial de ensino devidamente reconhecida pelo
Ministério da Educação (MEC).
7.
As cópias reprográficas dos títulos deverão estar autenticadas em cartório.
8.
As cópias de títulos não autenticadas não serão consideradas para pontuação.
9.
O histórico anexo ao (s) título (s) poderá ser entregue em cópia simples, ou seja, sem autenticação.
10. Quadro de valoração dos títulos:
TITULO

VALOR

VALOR
MÁXIMO

a) STRICTU SENSU - Título de
Doutor na Área

5,0

5,0

b) STRICTU SENSU
- Título de Mestre na

3,0

3.0
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COMPROVANTES CÓPIAS SIMPLES
Cópia simples do Diploma devidamente registrado ou
certificado de conclusão de curso expedido por
instituição oficial, em papel timbrado da instituição,
contendo data, assinatura e nome do responsável pelo
documento.
ATENÇÃO: Os candidatos aos empregos de Médico
para obter a pontuação neste item, deverão
apresentar o documento que ateste possuir o
REQUISITO MÍNIMO para o cargo, juntamente com o
comprovante de pós-graduação a ser pontuado.
Cópia simples do Diploma devidamente registrado ou
declaração/certificado de conclusão de curso
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TITULO

VALOR

VALOR
MÁXIMO

Área

c) LATO SENSU Título de Pós-graduação duração
mínima de 432 horas-aula
(equivalentes há 360 horas
cheias) na Área.
(O Título referente ao requisito
para ingresso não será
pontuado)

2,0

2,0

COMPROVANTES CÓPIAS SIMPLES
expedido por instituição oficial, em papel timbrado da
instituição, contendo data, assinatura e nome do
responsável pelo documento.
ATENÇÃO: Os candidatos aos empregos de Médico
para obter a pontuação neste item, deverão
apresentar o documento que ateste possuir o
REQUISITO MÍNIMO para o cargo, juntamente com o
comprovante de pós-graduação a ser pontuado.
Certificado, Certidão, Declaração de conclusão do
Curso, indicando o número de horas e período de
realização do curso. No caso de declaração de
conclusão de curso deve vir acompanhada do
respectivo Histórico Escolar.
ATENÇÃO: Os candidatos aos empregos de Médico
para obter a pontuação neste item, deverão
apresentar o documento que ateste possuir o
REQUISITO MÍNIMO para o cargo, juntamente com o
comprovante de pós-graduação a ser pontuado.

2.
Somente serão aceitos Diplomas e ou Certificados de Conclusão de curso de pós-graduação juntamente com o Histórico Escolar que
discrimine detalhadamente a carga horária explícita no documento e todas as disciplinas cursadas.
3.
Não serão considerados como histórico escolar, resumo do histórico.
4.
O histórico escolar deverá estar em papel timbrado da instituição e assinado pelo responsável da instituição.
5.
Caso a instituição que forneceu o Certificado ou Diploma não forneça Histórico detalhado a mesma deverá fornecer uma declaração
informando que não fornece histórico detalhado ao aluno e o mesmo deverá vir anexado ao Certificado ou Diploma entregue.
6.
Os diplomas ou Certificados de conclusão de cursos expedidos em língua estrangeira, somente serão considerados se devidamente
traduzidos e revalidados por Instituição competente, na forma da legislação vigente.
7.
Não será considerado título de Pós-Graduação Lato Sensu os Diplomas, Certificados ou Declarações de Extensão Universitária
independentemente do número de horas cursadas.
8.
A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em especial por ocasião da nomeação,
acarretarão a nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou
criminal.
9.
Somente serão considerados os títulos citados no quadro de valoração dos títulos constante no item 10.
10.
Não serão consideradas as cópias reprográficas dos títulos apresentadas, por qualquer forma, fora do dia e horário definido no item 1
deste edital e, cópias sem autenticação.
11.
As cópias reprográficas dos títulos deverão ser entregues em envelope identificado com o cargo, nome e número de inscrição do
candidato conforme MODELO DE PREENCHIMENTO constante no ITEM 15 deste capítulo e devidamente lacrados.
12.
O candidato deverá entregar ao aplicador ao final da prova um envelope LACRADO contendo os títulos a serem apresentados:
a.
A Empresa RHS CONSULT não fornecerá no dia da entrega dos títulos, envelope ou cola para acondicionar os títulos;
b.
Não serão aceitos envelopes abertos;
c.
Não serão aceitos títulos fora dos envelopes;
d.
Não serão aceitos envelopes sem a identificação constante no item 23 deste capítulo;
e.
Não serão aceitos envelopes entregue por terceiros durante a aplicação da prova;
f.
Não será permitida a entrega de documentos ao candidato por terceiros durante a realização da prova;
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g.
Não serão aceitos envelopes entregues após a saída do candidato da sala;
h.
O aplicador não conferirá o conteúdo constante no envelope;
i.
O candidato que entregar envelope contendo título deverá assinar a lista de entrega;
j.
Os títulos entregues dentro do envelope serão conferidos posteriormente pela Banca avaliadora;
k.
A Banca procederá à abertura dos envelopes em presença de 03 testemunhas;
l.
A Banca não se responsabiliza por envelopes entregues e que não contenham nenhum documento em seu interior;
m.
Não serão aceitos protocolos de documentos referentes a títulos e nem declarações escolares justificando a ausência do título.
13.
Não haverá segunda chamada para entrega dos títulos, qualquer que seja o motivo de impedimento do candidato que não entregou
as cópias dos títulos no dia e horário determinado no Item 1 deste Capítulo.
14.
As cópias reprográficas dos títulos dos candidatos não classificados na Prova Objetiva e não habilitados no resultado final serão
incinerados após a homologação dos resultados finais.
15.
Os títulos elencados neste Capítulo deverão ser entregues na data e horário estipulado para a Prova Objetiva, conforme Anexo III –
Cronograma deste Edital, em envelope lacrado contemplando em sua identificação:
QUADRO DE INFORMAÇÕES PARA ENVELOPE DE TÍTULOS.
CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAI – SP
PROVA DE TÍTULOS
Nº DE INSCRIÇÃO:
NOME:
CARGO:
16.
Será permitido a apresentação de títulos, até o limite de pontos estabelecido no quadro de valoração dos títulos, sendo aceito
a entrega de 02 (duas) pós-graduações até o limite de 05 (cinco) pontos, ou 01 (uma) pós-graduações + 01 (um) mestrado até o limite
de 05 (cinco) pontos e a apresentação de 01 (um) doutorado, até o limite de 05 (cinco) pontos.
17.
Juntamente com os Títulos inseridos dentro do envelope devidamente lacrado, deverá ser apresentada sua relação de documentos
constantes dentro do envelope, em formulário próprio, conforme modelo - Anexo IV deste Edital, que deve ser preenchido em duas vias,
uma deverá estar fixada (colada/anexada) em um lado do envelope lacrado e a outra via do Anexo IV deste Edital, deverá estar fora do
envelope (solta e devidamente preenchida), pois servirá de protocolo de entrega de títulos. Ao lado oposto da colagem do Anexo IV deste
Edital, deverá ser preenchida as informações constantes no Quadro de informações para Títulos. Informações estas que poderão ser escritas
a mão, por caneta de tinta azul ou preta, em letra legível ou impresso e anexado.
18.
Candidato que não levar as duas vias do Anexo VI deste Edital, poderá entregar seu envelope de títulos normalmente, somente não
receberá protocolo de entrega, mas terá seus títulos avaliados.
19.
PARA TODOS OS CANDIDATOS QUE DESEJAREM APRESENTAR TÍTULOS, DEVERÃO APRESENTAR JUNTAMENTE UMA
CÓPIA AUTENTICADA DA GRADUAÇÃO DE DÁ DIREITO A HABILITAÇÃO AO CARGO (PRÉ-REQUISITO A VAGA) E UMA CÓPIA
(SIMPLES, SEM AUTENTICAÇÃO) DO SEU RG/CNH.
a.
As cópias dos títulos deverão ser apresentadas em frente e verso devidamente autenticadas, em ordem sequencial, conforme
estiverem listados no formulário constante no ANEXO IV – FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE TITULOS deste Edital.
b.
“O candidato que não cumprir o subitem a” deste capítulo não poderá a posteriori arguir recursos sobre os títulos entregues.
20.
O candidato entregará ao fiscal de sala o envelope lacrado e o formulário constante no Anexo IV deste Edital, devidamente preenchido,
em duas vias, sendo uma delas fixada na parte exterior do envelope e a outra solta, pois será o protocolo de entrega de títulos.
a.
A entrega ocorrerá em momento oportuno, informado pelo fiscal de sala ou ao termino da prova, por fiscal responsáveis pelo
recebimento dos títulos.
b.
Não será permitido a entrega de títulos após o período pré-definido pelo fiscal de sala.
c.
Não será permitida a entrega de títulos por terceiros.
21.
O Fiscal que receber o material em hipótese alguma irá conferi-lo, não sendo apto a qualquer julgamento ou manifestação concernente.
22.
Não serão aceitos documentos fora de envelope lacrado e identificado, nem serão fornecidos materiais neste intento, tais como:
envelope, cola e etc.
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23.
O candidato que entregar documentação para esta etapa DEVERÁ assinar listagem de entrega, bem como manter a posse do protocolo
de entrega que receberá.
24.
Não serão aceitos:
a.
Envelopes abertos;
b.
Documentos fora dos envelopes;
c.
Envelopes sem a devida identificação.
d.
A RHS Consult Ltda. não se responsabiliza por envelopes entregues e que não contenham nenhum documento em seu interior.
25.
Os envelopes entregues serão conferidos perante uma banca avaliadora de no mínimo 3 pessoas que testemunharão a abertura do
envelope e dos documentos nele constantes e realizará sua avaliação.
26.
Não haverá segunda chamada para entrega dos títulos, qualquer que seja o motivo de impedimento do candidato que não entregou
as cópias dos títulos nos dias e horários determinado no Anexo III – Cronograma deste Edital.
27.
Receberá nota zero o candidato que não entregar os títulos na forma e prazos estabelecidos neste edital.
28.
A apresentação dos documentos para a PROVA DE TÍTULOS não exime o candidato de apresentar os documentos originais no ato
da convocação para a comprovação dos documentos.
29.
Só será analisada a documentação dos candidatos habilitados na 1ª fase – Prova Objetiva, conforme critérios de habilitação estipulados
no Capitulo X – DAS PROVAS E JULGAMENTO.
30.
Os envelopes dos demais candidatos serão descartados, não cabendo devolução.
31.
O resultado preliminar quanto à análise dos títulos e pontuação será publicado no site da inscrição, conforme Anexo I- cronograma.
32.
Contra o resultado preliminar da análise dos títulos, fica assegurado ao candidato o direito de interpor recurso, desde que devidamente
justificado e comprovado, por meio de link disponibilizado na área do candidato, no período definido no Anexo I – Cronograma deste Edital.
33.
Será realizada a revisão dos documentos, com possível alteração de pontuação, caso constado erro na análise dos títulos.
XIII – DOS CRITERIOS DE DESEMPATE
1. Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente da Nota Final, em lista de classificação.
2. A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em 02 (duas) listas, contendo a Primeira Lista Geral dos candidatos
classificados e a Segunda Lista somente a classificação das Pessoas com Deficiência.
3. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate entre os candidatos, será aplicado o disposto no art. 27 da lei nº 10.741/2003 (Estatuto
do Idoso – candidatos com idade superior ou igual a 60 anos) aplicando-se subsidiariamente, para efeito de classificação, e sucessivamente,
ao candidato que:
a. Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completos até o ultimo dia de inscrição, na forma do disposto no parágrafo único do art.
27da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso.
b. Maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c. Maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d. Maior pontuação nas questões de Legislação Municipal (quando houver);
e. Maior pontuação nas questões de Matemática (quando houver);
f. Maior pontuação nas questões de Conhecimentos Gerais (quando houver);
g. Candidato que tiver maior idade, dentre ano, mês e dia de nascimento.
4. O Resultado Final do Concurso Público será publicado em data estipulada no Anexo I – Cronograma, no Jornal Oficial
(www.corumbatai.sp.gov.br) e no site www.hsconsult.com.br.
5. Persistindo o empate com aplicação do item 03 deste capítulo, será dada preferência, para efeito de classificação, ao candidato de
maioridade, assim considerando “dia, mês e ano de nascimento”, e desconsiderando “hora de nascimento”.
6. Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados os critérios acima, o desempate dar-se-á através do sistema de sorteio pela
loteria Federal, sendo a data escolhida a do último sorteio anterior à data da prova objetiva.
7. Os candidatos empatados serão ordenados de acordo com seu número de inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o
resultado do primeiro prêmio da extração da Loteria Federal imediatamente anterior ao dia da efetiva realização da Prova Objetiva, segundo
os critérios a seguir:
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8.

a. Se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a ordem será crescente;
b. Se a soma dos algarismos da Loteria Federal for ímpar, a ordem será decrescente.
Não serão publicados os resultados obtidos pelos candidatos desclassificados e eliminados do concurso.
O Candidato não classificado poderá acessar o site www.rhsconsult.com.br e solicitar dentro do prazo de recurso contra o gabarito
preliminar o seu Boletim individual com as notas obtidas na prova objetiva por disciplina.

XIV – DOS RECURSOS.
1. Caberá interposição de recurso fundamentado, no prazo de 01 (UM) dia, contado do primeiro dia subsequente à data de publicação
do objeto do recurso, em todas as decisões proferidas e que tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos.
2. Todos os recursos poderão ser protocolados via internet no site www.rhsconsult.com.br em link específico; nas datas definidas no
cronograma constante do Anexo I deste Edital nas seguintes formas:
3. O Recurso deverá conter:
a) Nome completo e número de inscrição do candidato;
b) Referência ao objeto do recurso;
c) Especificação do Cargo;
d) Razão do Recurso;
e) Argumentação lógica, consistente e acrescido de (cópia) da bibliografia pesquisada pelo candidato para fundamentar seus
questionamentos.
4. Para cada situação mencionada no item 01 deste Capítulo será admitido um único recurso por candidato, devidamente fundamentado.
Não serão aceitos recursos coletivos.
5. Serão indeferidos, liminarmente, os recursos que:
a). Não estiverem devidamente fundamentados;
b). Não atenderem o disposto no item 2 deste capítulo.
c). Não apresentarem argumentações lógicas e consistentes;
d). Forem encaminhadas via fax e ou telegrama.
e). Contiverem mais de uma solicitação em um único recurso;
6. Não serão considerados requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou quaisquer outros instrumentos similares cujo teor seja
objeto de recurso apontado no item 01 deste capítulo.
7. Os pontos relativos a questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos que fizeram a prova e não obtiveram
pontuação nas referidas questões conforme o primeiro gabarito preliminar, independentemente de interposição de recursos. Os candidatos
que haviam recebido pontos nas questões anuladas, após os recursos, terão esses pontos mantidos sem receber pontuação a mais.
8. Alterado o gabarito preliminar pela Comissão do CONCURSO PÚBLICO, de ofício ou por força de provimento de recurso, as provas serão
corrigidas de acordo com o novo gabarito.
9. Na ocorrência do disposto nos itens 6 e 7 deste capítulo, poderá haver alteração da classificação inicial obtida para uma classificação
superior ou inferior, ou, ainda, poderá ocorrer à desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida.
10. Não haverá reapreciação de recursos, não cabendo solicitações de revisão posteriores a data de recurso objeto desta
modalidade, sendo gabarito preliminar.
11. Não serão considerados os recursos com pedidos de isenção, laudos médicos, títulos ou outros que não atenderem as formas e os
prazos determinados no Edital e ou no Cronograma constante do Anexo I.
12. Não será disponibilizada ao candidato cópia e/ou devolução de recursos, documentos entregues, ficando a documentação sob a
responsabilidade da RHS Consult Ltda. até o encerramento do CONCURSO PÚBLICO.
13. Não serão permitidas ao candidato a inclusão, a complementação, a suplementação ou a substituição de documentos durante ou após
os períodos recursais previstos no Edital e/ou no Cronograma constante do Anexo I.
14. A análise dos recursos será de responsabilidade da RHS Consult Ltda.
15. A Banca Examinadora da RHSCONSULT constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não
caberão recursos adicionais.
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16. Após a análise dos recursos impetrados a decisão será publicada de acordo com o Capitulo I - DAS PUBLICAÇÕES deste edital e a
resposta detalhada, quando necessária, será disponibilizada para consulta no endereço eletrônico www.rhsconsult.com.br
exclusivamente ao impetrante do recurso.
XV – DA NOMEAÇÃO E DA POSSE
1. A nomeação dos candidatos obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos aprovados, observada a necessidade
da PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ- SP e o limite fixado pela Constituição e Legislação Federal com despesa de
pessoal.
2. A aprovação e a classificação final geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à nomeação.
3. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ- SP reserva-se o direito de proceder às contratações em número que atenda ao
interesse e às necessidades do serviço, dentro do prazo de validade do Concurso Público.
4. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo público de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de
36 (trinta e seis) meses, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto obrigatório de avaliação de desempenho.
5.
A convocação será realizada por meio de publicação em jornal de circulação regional, devendo o candidato apresentar-se à
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ- SP no prazo estipulado na convocação para manifestar seu interesse em assumir a
vaga, sendo que o descumprimento dos prazos estabelecidos neste Edital e aqueles determinados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
CORUMBATAÍ- SP acarretarão na exclusão do candidato deste concurso, devendo este assumir a vaga no prazo de até 30 (trinta) dias
a contar da convocação oficial em imprensa.
6. O pedido de admissão será instruído com os documentos abaixo relacionados:
I.
Xerox:
a) Comprovante de Endereço;
b) Título de Eleitor com Comprovante da Última Votação ou Declaração do Cartório Eleitoral;
c) Se do sexo masculino, Certificado de Reservista ou Dispensa do Serviço;
d) Comprovante de Escolaridade de acordo com a exigência do Concurso Prestado e Diploma com Autenticação em
Cartório;
e) Registro no Órgão de Classe com Autenticação em Cartório;
f) Cédula de Identidade – RG ou RNE;
g) CPF / CIC;
h) Cartão PÍS / PASEP;
i) Certidão de Nascimento / Casamento;
j) Certidão de Nascimento e CPF dos Filhos;
k) Dependentes para Imposto de Renda;
l) Cópia da Carteira Profissional (as cópias devem ser das páginas onde está a foto e o número da CTPS, bem
como da folha de qualificação civil);
II.
Documentos Originais:
a) Carteira Profissional;
b) Exame Médico Admissional;
c) 01 Foto 3x4;
d) Conta Bancária Banco Do Brasil;
e) Atestado De Idoneidade;
f) Certidão negativa de Distribuições/ Antecedentes Criminais (dos últimos 5 anos) com data de emissão de até 60
(sessenta) dias da apresentação;
g) Declaração Inexistência De Parentesco Com Firma Reconhecida Em Cartório;
h) Certidão expedida pelo órgão competente, se o candidato foi servidor público, afirmando que não sofreu qualquer
penalidade no desempenho do serviço público;
i) Número De Telefone Para Contato;

RHS CONSULT LTDA

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA DE CORUMBATAÍ
R. QUATRO, 147, CORUMBATAÍ - SP,
13540-000.
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020.
j)
k)
l)

8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

E-Mail;
Raça;
Declaração se exerce ou não, outro cargo, função ou emprego público remunerado, em outro órgão público da
administração pública direta ou indireta de qualquer ente federativo, e se é aposentado por regime próprio de
previdência social em âmbito municipal, estadual ou federal.
7. Caso haja necessidade, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ- SP poderá solicitar outras declarações, documentos
complementares e diligências.
Não serão aceitos, protocolos ou cópias dos documentos exigidos. As cópias somente serão aceitas se estiverem acompanhadas do
original.
Obedecida à ordem de classificação, os candidatos convocados e que comprovarem os requisitos mínimos da forma definida nesta Edital,
serão submetidos a exame-médico, que avaliará sua capacidade física e mental no desempenho das tarefas pertinentes ao cargo a que
concorrem.
As decisões do Serviço Médico indicado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ- SP, de caráter eliminatório para efeito de
posse, são soberanas, assegurado o contraditório e a ampla defesa do candidato.
O não comparecimento ao exame médico admissional, bem como à assinatura do contrato de trabalho, nas datas agendadas pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ- SP caracterizarão sua desistência e consequente eliminação do concurso.
O candidato que não comparecer à PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ- SP, conforme estabelecido no ITEM 5 e no prazo
estipulado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ- SP ou, que manifestar sua desistência por escrito será considerado
desclassificado, perdendo os direitos decorrentes de sua classificação no concurso.
O candidato que não comprovar os requisitos mínimos será eliminado deste Concurso Público, não cabendo recurso.
O candidato classificado no Concurso Público que não aceitar a vaga para a qual foi convocado será eliminado do concurso.
No caso de desistência do candidato selecionado, quando convocado para uma vaga, o fato será formalizado pelo mesmo através de
Declaração de Desistência.

XVI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.
1. A inexatidão das informações, a falta e/ou irregularidades de documentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminarão o candidato do
Concurso, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição garantidos o direito à ampla defesa e ao contraditório.
2. Os horários dispostos neste Edital têm por referência o horário local de Brasília.
3. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, até a data da convocação dos candidatos para as Provas correspondentes, circunstância que será mencionada
em Edital ou aviso a ser publicado.
4. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ- SP, por decisão motivada e justificada, poderá revogar ou anular o presente Concurso
Público no todo ou em parte, bem como alterar os quantitativos de vagas constantes no Capítulo II. DAS ESPECIFICAÇÕES DAS VAGAS
E EMPREGOS deste Edital, para mais ou para menos.
5. É de responsabilidade do candidato à atualização se for necessária de seu endereço (inclusive eletrônico) e telefone, até que se expire o
prazo de validade do Concurso Público, para viabilizar os contatos necessários, sob pena de, quando for nomeado, perder o prazo para
tomar posse, caso não seja localizado.
6. Até a data da homologação do Concurso Público a atualização deve ser solicitada junto ao RHS CONSULT LTDA., após a homologação
toda atualização deve ser requerida junto ao Departamento Pessoal e Recursos Humanos da PREFEITURA MUNICIPAL DE
CORUMBATAÍ- SP, localizada na Rua 4, nº 147, Centro, Corumbataí-SP.
7. As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e os casos duvidosos serão resolvidos, em caráter irrecorrível, pela Comissão
Organizadora e pela RHS Consult Ltda., no que a cada um couber.
8. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ- SP e a RHS CONSULT LTDA. não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos,
apostilas e outras publicações referentes a este Concurso Público.
9. Após a Homologação Final, todos os documentos decorrentes da realização deste Concurso Público serão enviados à Administração
Municipal, responsável pela guarda e conservação desse material, segundo as regras estabelecidas pelo CONARQ.
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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020.
10. Todos os cálculos de notas descritos neste edital serão realizados com duas casas decimais, arredondando-se para cima sempre que a
terceira casa decimal for maior ou igual a cinco.
11. Caberá ao Prefeito Municipal de Corumbataí a homologação dos Resultados Finais.
12. A legislação indicada no ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO inclui eventuais alterações posteriores, ainda que não expressamente
mencionadas. Considerar-se-á, para efeito de aplicação e correção das provas, a legislação vigente até a data de publicação deste Edital.
13. Não serão admitidas inscrições de candidatos que possuam com qualquer dos membros do quadro societário da empresa contratada para
aplicação e correção do presente certame a relação de parentesco definida e prevista nos artigos 1591 a 1595 do Código Civil, valorizandose assim os princípios de moralidade e impessoalidade que devem nortear a Administração Pública. Constatada a tempo será a inscrição
indeferida pela Comissão Organizadora e, posterior à homologação será o candidato eliminado do Concurso Público, sem prejuízo de
responsabilidade civil, penal e administrativa.
14. Os casos omissos serão resolvidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ- SP, em conjunto com a RHS CONSULT LTDA.
15. Fazem parte do presente Edital:
a)
b)
c)
d)

ANEXO I – CRONOGRAMA
ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS EMPREGOS
ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
ANEXO IV – FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE TITULOS
Corumbataí, 28 de maio de 2020.
LEANDRO MARTINEZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ- SP.
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