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EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2012 

 
 
 Jeferson Luiz Leoni Camargo, D iretor Interino  do  Serviço Municipal de Radiodifusão Aparados da Serra , 
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais através da Secretaria Geral de Gestão Pública, torna 
público na forma prevista no caput do artigo 37 e inciso II da Constituição Federal a abertura de inscrições ao 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS,  para o preenchimento de vagas dos cargos abaixo especificados providos pelo 
Regime Estatutário - Lei nº 2513 de 13 de junho de 2008 e suas alterações, Lei nº 2692 de 23 de dezembro de 2010. O 
Concurso Público será regido pelas instruções especiais constantes do presente instrumento elaborado de 
conformidade com os ditames da Legislação Federal e Municipal vigentes e pertinentes. 
 A divulgação oficial do inteiro teor deste Edital e os demais editais, relativos às etapas deste Concurso Público 
dar-se-á com a afixação no Painel de Publicação da Radiodifusão Aparados da Serra e/ou seus extratos serão 
publicados nos Jornais “Diário Oficial do Estado” e/ou “Jornal do Comércio” e/ou “Pioneiro de Caxias do Sul” e/ou Rádio 
Aparados da Serra e Rádio Nordeste FM. Também em caráter meramente informativo na internet, pelo site 
www.consesp.com.br 
 A organização, aplicação e correção do Concurso Público serão de responsabilidade da CONSESP - 
Consultoria em Concursos e Pesquisas Sociais Ltda.  
   
 

1. Nomenclatura - Carga Horária - Vagas - Vencimentos - Taxa Inscrição - Exigências 

 
1.1 NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EQUIVALENTE 

Nomenclatura C/H 
semanal  Vagas  

Venc.  
(R$) 

Taxa de 
Insc. (R$)  

Exigências complementares no ato da 
posse 

Auxiliar Administrativo 40 01 740,81 30,00 - 
Auxiliar de Serviços Gerais 40 01 582,44 30,00 - 
 

1.1.1 NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO 

Nomenclatura C/H 
semanal  Vagas  

Venc.  
(R$) 

Taxa de 
Insc. (R$)  

Exigências complementares no ato da 
posse 

Técnico em Contabilidade 40 01 1.149,54 50,00 Técnico em Contabilidade e Habilitação 
Legal para o exercício da profissão 

 
1.2  - O concurso público destina-se ao provimento das vagas existentes, de acordo com a tabela de cargos acima 

e ainda das que vierem a existir no prazo de validade do presente Concurso. 
 

1.3  - As atribuições dos cargos são as constantes do anexo I do presente edital. 
 

2. DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1 - As inscrições serão feitas exclusivamente via internet (não presencial), no site www.consesp.com.br  no 

período de 03 a 17 de maio de 2012 , devendo para tanto o interessado proceder da seguinte forma: 
 

a) Acesse o site www.consesp.com.br, clique em inscrições abertas sobre a cidade que deseja se 
inscrever. 

b) Em seguida clique em INSCREVA-SE JÁ, escolha o cargo, preencha todos os campos 
corretamente, clique em FINALIZAR INSCRIÇÃO e posteriormente visualizará a Declaração e 
Termo de Aceitação, em seguida clique em CONCORDO/GERAR BOLETO para gerar o boleto para 
pagamento da taxa de inscrição;  

c) Na sequência imprima o Boleto Bancário e recolha o valor correspondente em qualquer banco. Não 
serão aceitos recolhimentos em caixas eletrônicos, postos bancários, transferências e por 
agendamento. 

d) A CONSESP não se responsabiliza por erros de dados no preenchimento de ficha de inscrição, 
sendo a mesma de inteira e total responsabilidade do candidato. 

e) O recolhimento do boleto deverá ser feito até o dia 18/05/2012 e respeitando-se para tanto o horário 
da rede bancária, considerando-se para tal o horário de Brasília, sob pena de não ser processada e 
recebida. 

f) Para gerar o comprovante de inscrição (após o pagamento) basta digitar o seu CPF no menu 
CONSULTE, em seguida, selecione o Concurso correspondente à inscrição desejada, após isso 



 

 

clique em imprimir comprovante de inscrição; 
g) Aqueles que declararem na “inscrição on-line” ser Portadores de Deficiência deverão protocolar na  

Associação dos Servidores Públicos Municipais de Bom Jesus, sita a Rua Júlio de Castilhos, 532 - 
Centro - Bom Jesus - RS, das 9h às 11h e das 14h às 17h ou encaminhar via sedex o respectivo 
LAUDO MÉDICO constando o CID, bem como pedido de condição especial para a prova (Anexo II), 
caso necessite, até o último dia de inscrição na via original ou cópia reprográfica autenticada, para 
CONSESP, sita a Rua Maceió, 68 – Bairro Metrópole - CEP 17900-000 – Dracena – SP, 
acompanhado do respectivo Laudo Médico e explicitação do CID e observar o disposto no capítulo 
DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA - PPD. 

 
2.1.1  - O candidato que não tiver acesso próprio a internet poderá efetuar sua inscrição (dias úteis) na Associação 

dos Servidores Públicos Municipais de Bom Jesus, sita a Rua Júlio de Castilhos, 532 - Centro - Bom Jesus - 
RS, das 9h às 11h e das 14h às 17h, respeitando-se para fins de recolhimento da taxa, o horário bancário. 
 

2.1.2  - A inscrição paga por meio de cheque somente será considerada após a respectiva compensação. 
 

2.1.3  - No valor da inscrição já está inclusa a despesa bancária. 
 

2.1.4  - Quarenta e oito horas após o pagamento, conferir no site www.consesp.com.br  se os dados da inscrição 
efetuada pela internet foram recebidos e a importância do valor da inscrição paga. Em caso negativo, o 
candidato deverá entrar em contato com a CONSESP (18) 3822-6464, para verificar o ocorrido. 
 

2.1.5  - A CONSESP não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não recebida por motivos de 
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a 
transferência de dados. O descumprimento das instruções para inscrição via internet implicará na não 
efetivação da mesma. 
 

2.2   - Disposições Gerais Sobre a Inscrição no Concurso Púb lico:  
 

2.2.1  - Antes de efetuar o pagamento da inscrição, o candidato deverá estar ciente que se aprovado, quando da 
convocação deverá comprovar que preenche todos os requisitos exigidos para o cargo, constantes do 
presente Edital, sob pena de perda do direito à vaga. 
 

2.2.2 - Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de cargos, seja qual for o motivo alegado. 
 

2.2.3 - A taxa de inscrição somente será devolvida ao candidato nas hipóteses de cancelamento do certame pela 
própria administração ou quando o pagamento for realizado em duplicidade ou fora do prazo. 

 

3. DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA - PPD 
 

3.1      - As pessoas PPD que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas pelo inciso VIII do artigo 
37 da Constituição Federal, pela Lei Nº 7.853/89, é assegurado o direito de inscrição para os cargos em 
Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. 
 

3.1.1   - Em obediência ao disposto art. 37, § 1º e 2º do Decreto 3.298 de 20/12/99 que regulamenta a Lei 7853/89 e 
Leis Municipais n° 2.513, de 13 de junho de 2008 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município e nº 2.138 
de 09 de julho de 2002 no couber, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas 
existentes para cada cargo, individualmente, das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de 
validade do presente Concurso. 
 

3.1.1.1- Se na aplicação do percentual resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), estará 
formada 01(uma) vaga para o PPD. Se inferior a 0,5 (cinco décimos) a formação da vaga ficará condicionada 
à elevação da fração para o mínimo de 0,5 (cinco décimos), caso haja aumento do número de vagas para o 
cargo ou função. 
 

3.1.2   - Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas a PPD, estas serão preenchidas pelos demais 
concursados, com estrita observância da ordem classificatória.   

 
3.1.3   - Consideram-se pessoas PPD aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto 

Federal Nº 3.298/99. 
 

3.1.4   - As pessoas PPD, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal Nº 3.298/99, 
particularmente em seu art. 40, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário 
e local de aplicação das provas, e a nota mínima exigida para todos os demais candidatos. Os benefícios 
previstos no artigo 40, §§ 1º e 2º, deverão ser requeridos por escrito, durante o período das inscrições. 
 

3.1.5   - O candidato deverá deverão protocolar na Associação dos Servidores Públicos Municipais de Bom Jesus, sita 
a Rua Júlio de Castilhos, 532 - Centro - Bom Jesus - RS, das 9h às 11h e das 14h às 17h ou encaminhar via 
sedex para a CONSESP, sita a Rua Maceió, 68 - Bairro Metrópole - CEP 17900-000 - Dracena - SP, postando 



 

 

até o último dia de inscrição, na via original ou cópia reprográfica autenticada: 
a) Laudo Médico  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, inclusive para assegurar previsão de adaptação de prova. 

b) Indicar o município para o qual se inscreveu 
c) Requerimento de vaga especial como pessoa portadora de deficiência e solicitação de prova 

especial, se necessário, conforme anexo II do presente Edital. 
d) A não solicitação de prova especial eximirá a empresa de qualquer providência. 

 
3.1.6   - Serão indeferidas as inscrições na condição especial de PPD, dos candidatos que não encaminharem dentro 

do prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo laudo médico. 
 

3.1.7   - Aos deficientes visuais (cegos), serão oferecidas provas no sistema Braile e suas respostas deverão ser 
transcritas também em Braile. Os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da 
prova, reglete e punção, podendo ainda, utilizar-se de soroban. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão 
oferecidas provas ampliadas, com tamanho e letra correspondente a corpo 24. 
 

3.1.8   - Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital serão considerados como 
não PPD e não terão prova especial preparada, sejam quais forem os motivos alegados. 

 
3.1.9   - O candidato PPD que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital, não poderá 

impetrar recurso em favor de sua situação. 
 

3.1.10 - A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, contendo a primeira, a 
pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos PPD, e a segunda somente a pontuação destes últimos. 

 
3.1.11 - Ao ser convocado para investidura no cargo público, o candidato deverá se submeter a exame médico oficial 

ou credenciado pela Radiodifusão Aparados da Serra, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do 
candidato como deficiente ou não, e o grau de deficiência capacitante para o exercício do cargo. Será 
eliminado da lista de PPD o candidato cuja deficiência assinalada na Ficha de Inscrição não se constate, 
devendo o mesmo constar apenas na lista de classificação geral. 

 
3.1.12 - Após o ingresso do candidato portador de necessidades especiais, esta não poderá ser arguida para justificar 

a concessão de readaptação do cargo e de aposentadoria por invalidez. 
 

4.   DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS 
 
4.1     - O Concurso Público será exclusivamente de provas . 

 
4.1.1  - A duração da prova será de até 3h (três horas) , já incluído o tempo para preenchimento da folha de 

respostas. 
 

4.1.2  - O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 1 (uma) hora, munido de 
caneta azul ou preta, lápis preto e borracha e UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL :  
- Cédula de Identidade - RG; 
- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe; 
- Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
- Certificado Militar; 
- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto); 
- Passaporte. 
 

4.1.3  - As provas objetivas (esc ritas)  desenvolver-se-ão em forma de testes, através de questões de múltipla 
escolha, na forma estabelecida no presente Edital. 
 

4.1.3.1- Todos os cargos terão no mínimo 2 (dois) tipos de gabarito para a mesma prova. 
 

4.1.4  - Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou qualquer outro 
motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos e, os pontos correspondentes serão 
atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, independente de recurso. 
 

4.1.5  -   Durante as provas não serão permitidas: consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização aparelhos 
eletrônicos, agenda eletrônica, bip, mp3/4/5/7/9/10/11, I-pod, I-phone, gravador, notebook, pager, palmtop, 
receptor, relógios com banco de dados, telefone celular, walkman, protetores auriculares e/ou qualquer 
material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas. Os aparelhos “celulares” 
deverão ser desligados e deixados sobre a mesa do fiscal de sala até o término da prova. 
 

4.1.6  - Antes do início da provas serão coletadas e verificadas as impressões digitais dos candidatos. 
 

4.1.7  -   Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer pretexto, 
ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Volante, designado 
pela Coordenação do Concurso. 



 

 

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

início das mesmas e constante do presente Edital, devendo entregar ao Fiscal da Sala o caderno de questões 
e respectiva folha de respostas. Não serão computadas questões não respondidas, que contenham rasuras, 
que tenham sido respondidas a lápis, ou que contenham mais de uma alternativa assinalada. 
 

4.1.9  - Ao final das provas, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, a fim de assinar o lacre do 
envelope das folhas de respostas juntamente com o fiscal e coordenador, sendo liberados quando todos as 
tiverem concluído. 
 

4.1.10 - A correção das provas será feita por meio eletrônico - leitura ótica, sendo a FOLHA DE RESPOSTAS o único 
documento válido e utilizado para esta correção. Esta deve ser preenchida com bastante atenção utilizando 
somente CANETA azul ou preta. Ela não poderá ser substituída, tendo em vista sua codificação, sendo o 
candidato o único responsável pela entrega do mesmo devidamente preenchido. A não entrega do cartão de 
respostas implicará na automática eliminação do candidato do certame.  

 

5.   DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES 
 

NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EQUIVALENTE 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

CONHECIMENTOS OBJETIVOS envolvendo:  
Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  

10 10 10 10 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

CONHECIMENTOS OBJETIVOS envolvendo:  
Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  

10 10 10 
 
NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

CONHECIMENTOS OBJETIVOS envolvendo:  
Conhecimentos Específicos  Língua P ortuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  

10 10 10 10 
 
5.1     - A classificação final obedecerá à ordem decrescente de notas ou média. 
 

6.   DAS NORMAS 

 
6.1     - LOCAL – DIA - HORÁRIO - As provas serão realizadas no dia 09 de junho de 2012, às 8h, em locais a serem 

divulgados através de Edital próprio que será afixado no local de costume do Serviço Municipal de 
Radiodifusão Aparados da Serra, através de jornal com circulação no município e através do site 
www.consesp.com.br, com antecedência mínima de 8 (oito) dias.  
 

6.1.1 -  Caso o número de candidatos exceda a oferta de lugares nas escolas localizadas na cidade, a CONSESP e a 
Radiodifusão Aparados da Serra poderão alterar horários das provas ou até mesmo dividir a aplicação das 
provas em mais de uma data, cabendo aos candidatos a obrigação de acompanhar as publicações oficiais e 
através do site www.consesp.com.br. 
 

6.2     - Será disponibilizado no site www.consesp.com.br, com antecedência mínima de 8 (oito) dias, o cartão de 
convocação. Essa comunicação não tem caráter oficial, e sim apenas informativo. 
 

6.3     - COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro candidato, 
nem utilização de livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e similares. Reserva-se Coordenador do 
Concurso Público designado pela CONSESP e aos Fiscais, o direito de excluir da sala e eliminar do restante 
das provas o candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como, tomar medidas 
saneadoras e restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta da provas. 
 

6.4    - Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata deverá levar um 
acompanhante, que terá local reservado para esse fim e que será responsável pela guarda da criança.  
 

6.4.1  - No horário previsto para amamentação, a candidata lactante somente poderá ausentar-se temporariamente da 
sala de prova acompanhada de uma fiscal. 
 

6.4.2   - Na sala reservada para amamentação, somente será permitida a presença da lactante, a criança e uma fiscal. 
 

6.5     - Não haverá sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas e os candidatos 
deverão comparecer, no mínimo 1 (uma) hora antes do horário marcado para o início das provas, após o que 
os portões serão fechados não sendo permitido  a entrada de candidatos retardatários.  



 

 

 
6.6    - É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados 

referentes a este Concurso Público, os quais serão afixados também nos quadros de aviso da Radiodifusão 
Aparados da Serra, devendo ainda manter atualizado seu endereço. 
 

6.7    - IDENTIFICAÇÃO DAS PROVAS  - As provas escritas, após a sua realização serão DESIDENTIFICADAS de 
forma que no momento da correção, não contenha “nome ou número de inscrição” em seu corpo, que 
identifique visualmente o candidato. 
 

6.7.1 - O candidato receberá, para realizar a prova objetiva (escrita), um caderno de questões (sem qualquer 
identificação) e uma folha de respostas. A folha de respostas, em sua parte superior, estará personalizada com 
número de inscrição, nome, cargo, data de nascimento e documento de identidade, conterá um local próprio 
para o candidato assinar, que no término da prova deverá estar assinado e será destacado (canhoto de 
identificação). 

 
6.7.2 - A folha de respostas não pode ser identificada com o número de inscrição e/ou o nome do candidato, cabendo 

a ele rigoroso cuidado, sob pena de nulidade de sua prova. As provas que estiverem identificadas em outro 
local que não no canhoto próprio, serão consideradas NULAS. 
 

6.7.3 - Os canhotos de identificação, depois de assinados pelo candidato, serão lacrados em envelope próprio, que 
será assinado pelos três últimos candidatos a permanecer na sala juntamente com o fiscal de sala e os 
representantes da Comissão Fiscalizadora do Concurso como sinal garantidor de inviolabilidade. 
 

6.7.4 - As provas serão corrigidas sem o conhecimento do nome do candidato. 
 

6.7.5 - De acordo com Art. 11 da Lei Municipal nº 5980 de 14 de outubro de 2011, as provas, após a sua realização 
serão DESIDENTIFICADAS de forma que no momento da correção, não contenha “nome ou número de 
inscrição” em seu corpo, que identifique visualmente o candidato. Após a correção da prova objetiva (escrita), 
se procederá a identificação das provas, a ser realizada no dia 11 de junho de 2012 , através de sessão 
pública, quando serão abertos os envelopes lacrados e juntados os canhotos de identificação às provas 
devidamente corrigidas, a realizar-se às 10h, na sede do Salão do Centro Administrativo, sita a Rua Júlio de 
Castilho, nº 605 -  Bom Jesus - RS. 

 

7.  DAS MATÉRIAS 
 
7.1     - As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos são as seguintes:  

 
NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EQUIVALENTE 

 
Língua Portuguesa : Fonema e Sílaba; Ortografia; Estrutura e Formação das Palavras; Classificação e Flexão 
das Palavras; Classes de Palavras: tudo sobre substantivo, adjetivo, preposição, conjunção, advérbio, verbo, 
pronome, numeral, interjeição e artigo; Acentuação; Concordância nominal; Concordância Verbal; Regência 
Nominal; Regência Verbal; Sinais de Pontuação; Uso da Crase; Colocação dos pronomes nas frases; Termos 
Essenciais da Oração (Sujeito e Predicado); Análise e Interpretação de Textos.  
 
Matemática : Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões 
(cálculo), problemas, raiz quadrada; MDC e MMC – cálculo – problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras 
de três simples e composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; 
Sistema Monetário Nacional (Real); Equações: 1º e 2º graus; Inequações do 1º grau; Expressões Algébricas; 
Fração Algébrica; Geometria Plana.  
 
Conhecimentos Gerais:  Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; História e 
Geografia do Brasil Atualidades Nacionais e Internacionais; Meio Ambiente; Cidadania; Direitos Sociais – 
Individuais e Coletivos; Ciências Físicas e Biológicas – Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, 
televisiva e internet; Almanaque Editora Abril – última; Livros diversos sobre História, Geografia, Estudos 
Sociais e Meio Ambiente; Lei Orgânica do Município de Bom Jesus e emendas; Lei Municipal nº 2.513, de 13 
de junho de 2008 - Estatuto dos Servidores Públicos; Lei 2541 de 23 de outubro de 2008 e Lei 2515 de 13 de 
junho de 2008 – Plano de Carreira do Município. 
 
Conhecimentos Específicos :  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Ata – Ofício – Memorando – Certidão – Atestado – Declaração – Curriculum 
Vitae – Procuração – Aviso – Comunicado – Circular – Requerimento – Portaria – Edital – Decreto – Carta 
Comercial – Organograma – Fluxograma – Recebimento e Remessa de Correspondência  Oficial – Impostos e 
Taxas – Siglas e Abreviaturas – Formas de Tratamento em correspondências oficiais – Tipos de 
Correspondência – Atendimento ao público –  Noções de Protocolo – Arquivo e as Técnicas de Arquivamento – 
Assiduidade – Disciplina na execução dos trabalhos – Relações Humanas no trabalho – Poderes Legislativo e 
Executivo Municipal – Leis Ordinárias e Complementares – Constituição Federal Art. 6º a 11 – Conhecimentos 
Básicos em Microsoft Office: Word e Excel – Uso do correio eletrônico e Internet. 
 



 

 

 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: a prova escrita versará apenas sobre Língua Portuguesa, Matemática e 
Conhecimentos Geais. 
 
NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO  
 
Língua Portuguesa : FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – Encontros 
Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O 
Alfabeto – Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação 
gráfica – Os acentos – Aspectos genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – As regras 
especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: 
Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos – Processos de formação das palavras – Derivação e 
Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de Composição – Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares – 
Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos Integrantes da Oração – Termos 
Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – Sintaxe de Colocação – 
Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA 
CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação e análise de Textos – Tipos de Comunicação: 
Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades e defeitos de um texto – Coesão 
Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem. 
 
Matemática : Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de denominadores; Equação 
de 2º grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: 
resolução – problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contra-domínio e 
imagem; Função do 1º grau – função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três 
simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de 
expressão algébrica; Expressão algébrica – operações; Expressões fracionárias – operações  - simplificação; 
PA e PG; Sistemas Lineares; Números complexos; Função exponencial: equação e inequação exponencial; 
Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, 
co-seno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação 
com números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema 
de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume.  
 
Conhecimentos Gerais:  Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; História e 
Geografia do Brasil Atualidades Nacionais e Internacionais; Meio Ambiente; Cidadania; Direitos Sociais – 
Individuais e Coletivos; Ciências Físicas e Biológicas – Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, 
televisiva e internet; Almanaque Editora Abril – última; Livros diversos sobre História, Geografia, Estudos 
Sociais e Meio Ambiente; Lei Orgânica do Município de Bom Jesus e emendas; Lei Municipal nº 2.513, de 13 
de junho de 2008 - Estatuto dos Servidores Públicos; Lei 2541 de 23 de outubro de 2008 e Lei 2515 de 13 de 
junho de 2008 – Plano de Carreira do Município. 
 
Conhecimentos Específicos :  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE: Patrimônio Público; Lançamento; Receitas; Despesas; Tributos; Participação 
do Município em Tributos Estaduais e Federais; Aziendas Públicas; Bens Públicos; Estágios da receita 
orçamentária; Lei 4.320 de 17/03/1964; Contabilidade Pública; Lei 8.666 de 21/06/93 e suas alterações: Lei 
8883/94, 9648/98 e 9854/99; Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000); Noções sobre 
Sistemas Operacionais (Windows e Linux); Conhecimentos de Teclado; Conhecimentos sobre: Word, Excel e 
Power Point; Internet; Uso do correio eletrônico (Outlook). 

 

8.  DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 
8.1    - Na classificação final entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de preferência os seguintes: 

 
 a -   idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal 10.741/2003, entre si e frente aos demais, 

dando-se preferência ao de idade mais elevada. 
 

 b -   maior idade. 
 

 c -   maior nota na prova de conhecimentos específicos, se houver. 
 

8.1.1  - Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate se dará 
através de sorteio. 
 

8.1.2  - O sorteio será realizado ordenando-se as inscrições dos candidatos empatados, de acordo com o seu número 
de inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio da extração da 
Loteria Federal do sorteio imediatamente anterior ao dia de aplicação da Prova Objetiva, conforme os seguintes 
critérios: 
 

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



 

 

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

9.  DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA 
 
9.1 - A prova escrita será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos por prova (Conhecimentos específicos e 

Conhecimentos objetivos) e terá caráter eliminatório e classificatório. 
 

9.1.1 - As disciplinas terão os seguintes pesos: 
 

a) Conhecimentos Específicos que terá peso “2” (dois); 
b) Conhecimentos Objetivos terá peso “1” (um). 

 
9.1.2 - A nota da prova escrita será obtida com aplicação da fórmula abaixo: 

 

3
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 ONDE: 

 
 NPE = Nota da prova escrita  

 
 CE = Conhecimentos Específicos  

 
 CO = Conhecimentos Objetivos  

 
 TQP = Total de questões da prova  

 
 NAP = Número de acertos na prova  

 
9.1.3 - Será considerado aprovado na prova escrita o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 (cinquenta) 

pontos. 
 

9.1.4 - O candidato que não auferir a nota mínima de 50 (cinquenta) pontos na prova escrita será desclassificado do 
Concurso Público. 

 

10.  DO RESULTADO FINAL 
 
10.1  - O resultado final será a nota obtida com o número de pontos auferidos na prova. 

 

11.  DO PROVIMENTO DOS CARGOS 

 
11.1   - O provimento dos cargos obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação dos candidatos aprovados, não 

gerando o fato de aprovação, direito à nomeação. Apesar das vagas existentes, os aprovados serão 
chamados conforme as necessidades locais, a critério da Administração. 
 

11.2   - O candidato aprovado obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência e telefone, junto à 
Radiodifusão Aparados da Serra, após o resultado final. 
 

11.3   - A publicação da nomeação dos candidatos será feita por Edital, publicado junto ao Painel de Publicação da 
Radiodifusão Aparados da Serra e, paralelamente, será feita comunicação ao candidato, via postal, no 
endereço informado na ficha de inscrição ou posteriormente atualizado. É responsabilidade exclusiva do 
candidato manter atualizado o referido endereço. 
 

11.4   - Os candidatos aprovados nomeados no serviço público municipal terão o prazo máximo de até 15 (quinze) 
dias contados da publicação do Ato de nomeação para tomar posse e até 05 (cinco) dias para entrar em 
exercício, contados da data da posse. Será tornado sem efeito o Ato de nomeação se não ocorrer a posse 
e/ou exercício nos prazos legais, sendo que o candidato perderá automaticamente a vaga, facultando ao 
Município o direito de convocar o próximo candidato por ordem de classificação. 
 

11.5   - A validade do presente Concurso Público será de “2” (dois) anos, contados da homologação final dos 
resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Administração. 
 

11.6  - A nomeação do candidato para assumir o cargo, desde que aprovado no Concurso Público, está condicionada 
ao atendimento dos requisitos descritos a seguir, a serem comprovados no momento da convocação: 
 

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos do Art. 12 da Constituição Federal. 
b) Ter até a data da posse idade mínima de 18 anos;  
c) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo; 



 

 

d) Estar no gozo dos direitos políticos e civis e, se do sexo masculino, estar quite com o serviço militar. 
e) Não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego ou função 

pública que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do inciso XVI e parágrafo 10º do Art. 37 
da Constituição Federal; 

 
11.7  - Se aprovado e convocado o candidato, por ocasião da nomeação e posse deverá apresentar, além dos 

documentos constantes no presente Edital, os seguintes: Título Eleitoral e comprovante de ter votado nas 
últimas eleições ou procedido à justificação na forma da lei, Quitação com o Serviço Militar, cédula de 
identidade(RG), de Cadastro de Pessoa Física(CPF), Prova de Escolaridade e Habilitação Legal , duas fotos 
3X4, declaração de bens, declaração de não ocupar cargo público e remunerado, exceto os acúmulos 
permitidos pela Lei, atestados de antecedentes criminais, Atestado de Saúde Ocupacional para o exercício 
das atribuições do cargo, emitido por perito médico oficial da Radiodifusão Aparados da Serra ou, em sua 
falta, por quem este indicar e demais necessários que lhe forem solicitados, sob pena de perda do direito à 
vaga.  
 

11.7.1 - A não apresentação dos documentos acima, por ocasião da posse, implicará na impossibilidade de 
aproveitamento do candidato aprovado, anulando-se todos os atos e efeitos decorrentes da inscrição no 
Concurso Público. 
 

11.8   - Os candidatos com deficiência, se aprovados e classificados, serão submetidos a uma Junta Médica Oficial 
para a verificação da deficiência, bem como da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das 
atribuições do cargo. 

 

12.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

Concurso Público, estabelecidas no presente Edital e na legislação municipal e federal pertinente. 
 

12.2  - A falsidade ou inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que 
verificados posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes 
da inscrição, sem prejuízo de responsabilização nas esferas administrativa, cível e penal. 
 

12.3  - A CONSESP, bem como o órgão realizador do presente certame não se responsabilizam por quaisquer 
cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes ao concurso. 
 

12.4  - Considerando que convivemos com dupla ortografia pelo prazo de 3 (três) anos de transição, serão aceitas 
como corretas as duas normas ortográficas. 
 

12.5  - O gabarito oficial e a prova objetiva (teste de múltipla escolha) serão disponibilizados no site 
www.consesp.com.br, a partir das 18h do dia 10/06/2012 e permanecerão no site pelo prazo de 2 (dois) dias. 
 

12.6  - DOS RECURSOS 
 

12.6.1  - Caberá recurso à CONSESP- Consultoria em Concursos e Pesquisas Sociais Ltda., em face do gabarito oficial 
e/ou contra o conteúdo da prova, no tocante a erro material ou de teor das questões, no prazo de 2 (dois) dias 
úteis, contados da data da disponibilização do gabarito oficial e da prova objetiva.  
 

12.6.2 - Julgados os recursos em face do gabarito e/ou da prova objetiva, sendo caso, será publicado um novo 
gabarito, com as modificações necessárias, que permanecerá no site pelo prazo de 2 (dois) dias úteis. Caberá 
à CONSESP – Consultoria em Concursos e Pesquisas Sociais Ltda. decidir sobre a anulação de questões 
julgadas irregulares. No caso de anulação, a questão será considerada correta para todos. 
 

12.6.3 - O resultado final será disponibilizado no site www.consesp.com.br, em data a ser informada no boletim de 
lousa durante a realização da prova. Caberá recurso à CONSESP – Consultoria em Concursos e Pesquisas 
Sociais Ltda., em face do resultado final, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da data da divulgação oficial 
do resultado final em jornal, excluindo-se o dia da publicação para efeito de contagem do prazo. 
 

12.6.4 - Todos os recursos deverão ser interpostos até 2 (dois) dias úteis, a contar da divulgação: 
 

a) do indeferimento das inscrições 
b) da aplicação das provas objetivas 
c) da divulgação dos gabaritos oficiais do Concurso. 
d) da lista de resultado do Concurso. 

 
12.6.5 - Para recorrer o candidato deverá protocolar na Associação dos Servidores Públicos Municipais de Bom Jesus, 

sita a Rua Júlio de Castilhos, 532 - Centro - Bom Jesus - RS, das 9h às 11h e das 14h às 17h ou encaminhar 
requerimento (original) conforme modelo abaixo via sedex para CONSESP, sita a Rua Maceió, 68 - Bairro 
Metrópole - CEP 17900-000 - Dracena - SP, postando até o último dia do prazo recursal de cada fase, 
conforme item anterior. 



 

 

 
 FORMULÁRIO DE RECURSO 

Serviço Municipal de Radiodifusão Aparados da Serra 
BOM JESUS - RS 

Concurso Público 001/2012 
Nome : 
E-mail: 
RG: 
CPF: 
Nº inscrição : 
Cargo/Emprego : 
Telefone : 
Referência : (  ) do indeferimento das inscrições 
                     (  ) prova objetiva  
                     (  ) gabarito 
                     (  ) resultado final 
 
Nº da questão : (apenas para recurso do gabarito da prova objetiva) 
Questionamento : 
Fundamentação lógica : 

 
12.6.6 - Não serão aceitos recursos encaminhados via eletrônica e/ou via fax.  

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

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

12.6.8  - Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou qualquer outro 
motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos e, os pontos correspondentes serão 
atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, independente de recurso. 
 

12.6.9 - Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento de mérito. A 
Comissão constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de recursos, não cabendo recurso 
adicional pelo mesmo motivo. 
 

12.7  - Nos termos do artigo 37, § 10º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 20, de 
04/06/98, é vedada a percepção simultânea de salários com proventos de aposentadoria, salvo nas hipóteses 
de acumulação remunerada, expressamente previstos pela Lei Maior. 
 

12.8  - Ficam impedidos de participarem do certame aqueles que possuam com qualquer dos sócios da CONSESP – 
Consultoria em Concursos e Pesquisas Sociais Ltda., a relação de parentesco disciplinada nos artigos 1591 a 
1595 do Novo Código Civil. Constatado o parentesco a tempo o candidato terá sua inscrição indeferida, e se 
verificado posteriormente à homologação o candidato será eliminado do certame, sem prejuízo das medidas 
administrativas e judiciais cabível. 
 

12.8.1- Não obstante as penalidades cabíveis, a CONSESP poderá, a qualquer tempo, anular a inscrição ou a prova 
do candidato, desde que verificadas falsidades de declaração ou irregularidades na prova. 
 

12.9  - Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos no 
presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos em comum pela Radiodifusão Aparados da Serra 
através de Comissão Fiscalizadora especialmente constituída pela Portaria nº 013, de 14 de outubro de 2011 e 
CONSESP – Consultoria em Concursos e Pesquisas Sociais Ltda. 
 

12.10  - A Homologação do Concurso Público poderá ser efetuada por cargo, individualmente, ou pelo conjunto de 
cargos constantes do presente Edital, a critério da Administração. 
 

12.11  - A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em documentos ou nas 
provas, eliminarão o candidato do Concurso Público. 
 

12.12  - Caso a haja algum, conflito entre o edital e a legislação municipal prevalecerá o que diz a legislação municipal. 
 

12.13  - Os vencimentos constantes do presente Edital são referentes ao da data do presente Edital.  
 

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

Bom Jesus - RS, 02 de maio de 2012 
 

Jeferson Luiz Leoni Camargo 
Diretor Interino 

 
Joice Castro de Almeida 

Secretária Municipal de Gestão Pública  



 

 

 
ANEXO I 

Atribuições dos Cargos 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Descrição Sintética da Função : Executar trabalhos administrativos de pouca complexidade, que requeiram alguma 
capacidade de julgamento. 
Descrição Analítica da Função : Redigir informações simples, ofícios, cartas, memorando, telegramas, executar 
trabalhos de digitação em geral, inclusive operar computadores; organizar e classificar expedientes e documentos; 
organizar arquivos; arquivar documentos em geral; providenciar a expedição, recebimento, encaminhamento e protocolo 
de documentos e correspondências; efetuar o controle da movimentação de processos e documentos diversos; efetuar 
distribuição de correspondências e documentos em geral; organizar mapas e boletins administrativos; fazer anotações 
em fichas e manusear fichários; conferir materiais e suprimentos em geral com as faturas, conhecimentos ou notas de 
entrega; levantar freqüência de servidores; atender ao público em geral e chamadas telefônicas anotando ou enviando 
recados e dados de rotina para obter ou fornecer informações; operar com equipamentos de duplicação de documentos 
como máquina de xerox, impressora e outras;  operar o equipamento de som, no estúdio, como gravadora de som, 
transcrição de som para cópias magnéticas, controlar as condições dos equipamentos como máquinas, computadores, 
instalações e dependências, observando seu estado de conservação e uso para providenciar reparo, manutenção ou 
limpeza; executar outras tarefas semelhantes.  
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Descrição Sintética da Função : Atividades de nível simples, de pouca complexidade, envolvendo a execução de 
trabalhos rotineiros de limpeza em geral, de preparação de alimentos e de remoção ou arrumação de móveis e 
utensílios. 
Descrição Analítica da Função : Fazer serviços de faxina em geral, remover pó de móveis, paredes, tetos, portas, 
janelas e equipamentos; Manter sempre em bom estado de conservação os locais públicos municipais, assim como 
unidades de recreação e os prédios das escolas municipais; Zelar pela limpeza e conservação dos prédios municipais, 
no que concerne às dependências de uso comum; Executar pequenos consertos; manter vigilâncias sobre redes de 
instalações elétricas e sanitárias e de defesa contra incêndio, comunicando de imediato ao órgão competente as 
irregularidades observadas, visando o pronto restabelecimento das mesmas; Zelar pela manutenção e conservação dos 
móveis e utensílios sob a sua guarda; Solicitar materiais necessários à limpeza e conservação dos prédios, mantendo o 
controle dos mesmos; Limpar escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios. Arrumar e higienizar banheiros e 
toaletes. Lavar e encerar assoalhos. Lavar e passar vestuários e roupas de cama, mesa e banho. Coletar lixo nos 
depósitos colocando-os em recipientes apropriados. Lavar vidros, espelhos e persianas. Varrer pátios e calçadas. Fazer 
café e eventualmente servi-lo. Manter livres de contaminação ou de deterioração os gêneros alimentícios sob sua 
guarda; Selecionar os gêneros alimentícios quanto à quantidade, qualidade e estado de conservação, observando o 
período de validade dos mesmos; Zelar para que o material e equipamentos de cozinha estejam em perfeitas condições 
de utilização, higiene e segurança; Executar tarefas semelhantes. 
 
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
Descrição Sintética da Função: Realizar serviços auxiliares de Contabilidade e prestar assessoramento em trabalhos 
atinentes à área de contabilidade em geral. 
Descrição Analítica da Função: escriturar analiticamente os atos ou fatos administrativos; executar serviços auxiliares 
de contabilidade; auxiliar na busca, seleção e obtenção de cópias de documentos para levantamentos e informações 
solicitadas ao Setor de Contabilidade; escriturar contas correntes diversas;  elaborar guias de caixa, receitas e 
despesas; elaborar planilhas de lançamentos e escriturar mecanicamente livros contábeis;  operar sistemas e 
equipamentos de informática; efetuar a digitação dos empenhos, receitas, lançamentos contábeis e outros dados e 
informações necessárias; coordenar, controlar e arquivar as guias de receita; coordenar, elaborar e organizar boletins 
de receita e despesa; efetuar e conferir os lançamentos diários de créditos bancários, baixas de cheques emitidos e 
débitos em conta, conciliações de saldos, rendimentos financeiros, controle de saldos bancários em geral, inclusive de 
contas específicas e vinculadas; conferência dos movimentos diários de despesas pagas e receitas arrecadadas na 
Tesouraria Municipal; elaborar e conferir balancetes e demonstrativos auxiliares de receitas, despesas, patrimoniais e 
financeiros; colaborar na organização e apresentação de balancetes de execução orçamentária, patrimonial e 
financeira; conferência e preparação de documentos para montagem de processos de prestação de contas de 
convênios e auxílios; auxiliar o Contador na classificação de despesas, verificando a existência de saldos, bem como 
das receitas; auxiliar o Contador em suas atribuições e substituí-lo em seus impedimentos, por designação do Senhor 
Prefeito Municipal; executar outras tarefas afins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ANEXO II 
DECLARAÇÃO - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 

 
 

Concurso Público: ___________ Município/Órgão: _______________________________________________________ 

Nome do candidato: _______________________________________________________________________________ 

Nº da inscrição: _______________ Cargo: ___________________________________________________________ 

 

Vem REQUERER vaga especial como PESSOA COM DEFICIÊNCIA , com base em LAUDO MÉDICO com CID: 

 

 Tipo de deficiência de que é portador: _______________________________________________________________ 

Código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID ___________________________________ 

Nome do Médico Responsável pelo laudo: ____________________________________________________________ 

(OBS: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do tipo 

miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres) 

 

Dados especiais para aplicação das PROVAS: (marcar com X no local caso necessite de Prova Especial ou não, em 

caso positivo, discriminar o tipo de prova necessário) 

 

(  ) NÃO NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou TRATAMENTO ESPECIAL 

(  ) NECESSITA DE PROVA ESPECIAL (Discriminar abaixo qual o tipo de prova necessário) 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

“Declaro ser portador de deficiência nos termos da Lei nº 2.138/2002  e estar ciente das atribuições do cargo para o 

qual me inscrevo e que, no caso de vir a exercê-lo, serei submetido à avaliação de desempenho para atestar inclusive a 

compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo para fins de habilitação no estágio probatório.” 

 

É obrigatória a apresentação de LAUDO MÉDICO com CID,  junto a esse requerimento. 

 

 

 

____________ , ____ de _____________ de 2012 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CRONOGRAMA 
Datas sujeitas a confirmação 

 

Eventos/Procedimentos Datas 

Publicação oficial do Edital de abertura e do extrato do Edital  03/05/2012 

Período de inscrição on-line e presencial (dias úteis) 03 a 17/05/2012 

Prazo para protocolo ou postagem dos laudos médicos, exigidos para inscrição de Portadores 
de Necessidades Especiais – PNE 03 a 17/05/2012 

Último dia para pagamento do boleto referente a taxa de inscrição  18/05/2012 

Publicação de Edital de Inscritos  23/05/2012 

Período de recurso quanto o indeferimento das inscrições  24 e 25/05/2012 

Resultado da Análise dos Recursos de Inscrições  29/05/2012 

- Divulgação do Edital de Homologação das inscrições  
- Convocação para as provas objetivas (escritas) 

31/05/2012 

Aplicação das provas objetivas (escritas)  09/06/2012 

Divulgação dos gabaritos da prova objetiva no site www.consesp.com.br 
10/06/2012 

a partir das 18h 

- Listagem de classificados em processo de identificação 
- Identificação das provas escritas 

11/06/2012 

Período de recurso quanto aos gabaritos e questões da provas objetivas (escritas) 11 e 12/06/2012 

Resultado da Análise dos Recursos gabaritos e questões da provas objetivas (escritas) 15/06/2012 

- Divulgação do resultado das provas objetivas (escritas)  22/06/2012 

Período de recurso quanto ao resultado das provas objetivas (escritas)   25 e 26/06/2012 

Resultado da Análise dos Recursos 28/06/2012 

Homologação do Concurso Até 30/06/2012 
 


