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CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

RESOLUÇÃO 008/2017

Altera a redação do artigo 110 do Regimento Interno (prazo de 
reapresentação de propositura).

OZIEL PIRES DE   MORAES, Presidente da Câmara Municipal de 
Itapeva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais:

Faz saber que a Câmara Municipal
Aprovou e ele promulga a seguinte
RESOLUÇÃO: 
 
Art. 1º O artigo 110 da Resolução nº 012/1992 - Regimento Interno da 
Câmara Municipal passa a vigorar com a seguinte redação:

Art.110. Nenhum Projeto de Lei, Resolução, Decreto Legislativo, Moção, 
Requerimento ou Indicação, será reapresentado sobre o mesmo mérito 
dentro da legislatura que foi apresentado. (NR)

§1º No interstício do caput, somente o autor da propositura original 
poderá reapresenta-la reiterando o pedido, após decorridos 120 (cento 
e vinte) dias. (AC)

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Palácio Vereador Euclides Modenezi, 13 de novembro de 2017.

OZIEL PIRES DE MORAES
PRESIDENTE

DECRETO LEGISLATIVO 0017/2017

Concede Título de Cidadania Itapevense ao Senhor Vilmar Duarte 
Maciel.

OZIEL PIRES DE MORAES, Presidente da Câmara Municipal de Itapeva, 
Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara aprovou e ele promulga o 
seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Itapevense ao Senhor Vilmar 
Duarte Maciel.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Palácio Vereador Euclides Modenezi, 13 de novembro de 2017.

OZIEL PIRES DE MORAES
PRESIDENTE

DECRETO LEGISLATIVO 0018/2017

Concede Título de Cidadania Itapevense à Senhora Tirja Silva de Almeida.

OZIEL PIRES DE MORAES, Presidente da Câmara Municipal de Itapeva, 
Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara aprovou e ele promulga o 
seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadã Itapevense à Senhora Tirja 
Silva de Almeida 
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Palácio Vereador Euclides Modenezi, 14 de novembro de 2017.

OZIEL PIRES DE MORAES
PRESIDENTE

Termo de Homologação de Processo Licitatório nº 115/2017
Pregão Presencial nº 002/2017

O Presidente a Câmara Municipal de Itapeva, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei 
nº 8666/93 e alterações posteriores, resolve, homologar a presente 
Licitação nestes termos: 
1) Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de água mineral 
potável sem gás, envasada em garrafão de policarbonato de 20 litros 
lacrado e em copos de 200 mililitros, dentro dos padrões estabelecidos 

validade impressas no rótulo do produto.
2) Tipo: Menor preço 
3) Fornecedor: PRISCILA RODRIGUES DE MORAES BARROS 
40401776816
4) Valor global do objeto homologado: R$ 22.250,00 (vinte e dois mil, 
duzentos e cinquenta reais)
 5) Data da homologação: 13 de novembro de 2017

OZIEL PIRES DE MORAES
Presidente da Câmara Municipal de Itapeva

PROCESSO SELETIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 04/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE

EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
Nº 04/2017

Considerando os dispostos no artigo 37, inciso IX, da Constituição da 
República Federativa do Brasil, e no artigo 6º, inciso III, da Lei Municipal 
nº. 2375/2006, que dispõem sobre a contratação de pessoal para atender 
necessidades temporárias de excepcional interesse público;

Considerando 
7.859/2017, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente;

A Prefeitura Municipal de Itapeva/SP faz saber que realizará o 

para atendimento às necessidades temporárias do Município de Itapeva 
e formação de cadastro de reserva, conforme constante na tabela abaixo:

PROCESSO SELETIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

www.pciconcursos.com.br
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1. QUADRO DE FUNÇÕES:

Função Vagas CR h/semana Vencimento Pré-requisitos

SUPERVISOR DE OBRAS 1 2 40 horas R$ 3.062,76
Ensino Superior Completo em Engenharia Civil com registro no 
conselho de classe e comprovante de pagamento da anuidade

MESTRE DE OBRAS 1 2 40 horas    R$ 1.254,05
conselho de classe e comprovante de pagamento da anuidade

PEDREIRO 6 17 40 horas R$ 1.045,01 Ensino Fundamental incompleto

CARPINTEIRO 4 8 40 horas R$ 1.045,01 Ensino Fundamental incompleto

ELETRICISTA 2 6 40 horas R$ 1.201,79
Ensino Técnico em Eletrotécnica completo ou outro curso 

comprovação de conteúdo teórico e prático

AJUDANTE DE ELETRICISTA 2 4 40 horas R$ 979,76 Ensino Fundamental incompleto

ENCANADOR 2 5 40 horas R$ 1.045,01 Ensino Fundamental incompleto

AZULEJISTA 4 8 40 horas R$ 1.045,01 Ensino Fundamental incompleto

ARMADOR 2 5 40 horas R$ 1.045,01 Ensino Fundamental incompleto

PINTOR 6 15 40 horas R$ 1.045,01 Ensino Fundamental incompleto

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS

8 20 40 horas R$ 979,76 Ensino Fundamental Incompleto

VIGIA 6 12 40 horas R$ 979,76 Ensino Fundamental Completo

2. 
desempenhadas nos seguintes locais:

2.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE: Construção (término da obra) UBS � Unidade Básica 
de Saúde do Parque Residencial Tancredo Neves.

3. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO

- As inscrições serão realizadas nos dias 27 e 28 de Novembro 
de 2017, na Avenida Angelino Fascetti, 58, Bairro Central Park, na 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 
(próximo ao Cofesa Max - ao lado da Fiat), no horário das 09:00 
às 11:00 horas e das 14:00 as 17:00 horas. Não serão permitidas 
inscrições fora da data e do horário aqui estipulados.
3.2 - O candidato poderá inscrever-se para concorrer apenas para 01 
função, aquele que se inscrever novamente para mesma função e/ou 

válida apenas 
a última inscrição.

Ter nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade 
portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros 
e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na 
forma do disposto no Decreto no 70.436/72; 

Estar em gozo dos direitos políticos; 
Haver cumprido as obrigações eleitorais; 
Haver cumprido as obrigações com o Serviço Militar, para os 

candidatos do sexo masculino; 
Ter 18 (dezoito) anos completos na data de admissão, conforme 

Não registrar antecedentes criminais ou, no caso destes, ter 
cumprido integralmente as penas cominadas; 

constantes das tabelas de funções, descritos neste edital; 
Não ter sido demitido/exonerado da Prefeitura Municipal de 

disciplinar ou ainda após avaliação da Comissão Permanente de Estágio 
Probatório; 

Não ter sido, nos últimos cinco anos, na forma da legislação 

do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas de Estado, do 
Distrito Federal ou de Município, ou, ainda, do Conselho de Contas do 

Município; punido, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, 
em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer 
esfera do 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, de 16 de junho de 
1986, e na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992; 

Não se enquadrar na vedação de acúmulo de cargos, funções 
e empregos públicos na forma do Inciso XVI, art. 37 da Constituição 
Federal; 

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições das 
funções; 

comprovados através da apresentação de documentação original, 
juntamente com fotocópia no ato da contratação, sendo excluído do 

 - O candidato que, na data da admissão, não reunir os requisitos 
enumerados no item 3.3 deste Capítulo perderá o direito à admissão na 
referida função.

 - A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita 
aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação 
às quais não poderá alegar desconhecimento.

permitir-se-á a inscrição por procuração, mediante a apresentação do 

de cópia de identidade do procurador e do candidato. 
3.8 - Para a inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes 
documentos: 

Documento de identidade original com foto que contenha o 
número do Registro Geral (RG); 

Comprovante de residência (obrigatório);

a documentação solicitada no item 3.8 e a entrega do comprovante de 
inscrição, devidamente rubricado pelo responsável do preenchimento da 

3.9 - O Edital do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO será publicado 

na página da Prefeitura Municipal de Itapeva � , 
e nos murais da Coordenadoria de Recursos Humanos e da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.
3.10- As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira 

www.pciconcursos.com.br
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responsabilidade do candidato, cabendo aos executores o direito de 

incorretos, bem como aquele que prestar informações inverídicas, ainda 
que o fato seja constatado posteriormente, sob pena de praticar o crime 
previsto no artigo 299, do Código Penal, além da responsabilidade civil 
pelos eventuais prejuízos que causou ou vierem a causar à PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAPEVA. 

4. DAS INSCRIÇÕES PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

se para estes candidatos 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas 
conforme Decreto 3298/99, desconsideradas as frações inferiores a 0,5 
(meio) e arredondadas para maior, aquelas iguais ou superiores a tal 
valor.

candidatos no que se refere o conteúdo, avaliação, duração, data, horário 
e local da realização das provas. 

garantindo, assim, o preparo das condições adequadas para sua 

será feita em duas listas, contendo a primeira, a pontuação de todos 

somente a pontuação destes últimos. 
� Na falta de candidatos habilitados para as vagas reservadas 

capacidade para o exercício da função.

5. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

as tabelas abaixo, sendo que cada etapa constitui 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO

CARGOS
TIPO DE 
PROVA

CONTEÚDO Nº DE ITENS

Supervisor 
de Obras

Teórica
(escrita)

Língua Portuguesa
Matemática

Texto Descritivo

5
5

10
1

ENSINO TÉCNICO COMPLETO

CARGOS
TIPO DE 
PROVA

CONTEÚDO Nº DE ITENS

Mestre de 
Obras

Teórica 
(escrita)

Língua Portuguesa
Matemática

5
5
10

Prática Conforme Anexo II deste Edital -

ENSINO TÉCNICO COMPLETO

CARGOS
TIPO DE 
PROVA

CONTEÚDO Nº DE ITENS

Eletricista

Teórica 
(escrita)

Língua Portuguesa
Matemática

5
5
10

Prática Conforme Anexo II deste Edital -

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO

CARGOS
TIPO DE 
PROVA

CONTEÚDO Nº DE ITENS

Vigia
Teórica
(escrita)

Língua Portuguesa
Matemática

Conhecimentos Gerais

15
15
10

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO

CARGOS
TIPO DE 
PROVA

CONTEÚDO Nº DE ITENS

Pedreiro
Carpinteiro
Encanador
Azulejista
Armador

Pintor
Ajudante de 
Eletricista
Auxiliar 
Serviços 
Gerais

Teórica 
(escrita)

Língua Portuguesa
Matemática

5
5

Prática
Conforme Anexo II deste 

Edital
-

� Os candidatos serão avaliados individualmente para a função em 
que se inscreveram; conforme o seu desenvolvimento nas atribuições 
das funções descritas no anexo I deste edital.

� A descrição das provas práticas e teóricas constam respectivamente 
dos Anexos II e III deste edital.

prestadas.

6. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS

6.1 - As provas teóricas e práticas serão realizadas no dia 10 de 
Dezembro de 2017, em local e horário a serem informados através 
do Edital de Convocação para as provas, que será publicado no dia 

murais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente e da Coordenadoria de Recursos Humanos.
6.2 - Não poderá realizar a prova o candidato que não apresentar o 
comprovante de inscrição e documento original com foto (recente).
6.3 - Não serão aceitos protocolos nem cópias de documentos, ainda que 
autenticados.
6.4 - Não haverá aplicação das provas fora dos locais e datas 
estabelecidos.
6.5 - É vedada a entrada ao recinto de pessoas que não irão fazer as 
provas.

7. DA PROVA TEÓRICA

- Os candidatos deverão comparecer ao local da prova, pelo menos 
30 (trinta) minutos antes da hora marcada, munidos do protocolo de 

� A prova terá duração de 90 (noventa) minutos para as funções 

funções que farão apenas a prova teórica.
�  Durante a prova não será permitida comunicação entre os 

candidatos ou pessoa estranha ao Processo Seletivo, bem como consulta 
de nenhuma espécie a livros, revistas ou folhetos, nem uso de máquina 
calculadora, celulares e pagers.

- Os candidatos deverão manter à frente da sala suas bolsas e 
demais pertences indo para a carteira portando apenas documento, 
comprovante de inscrição, caneta, lápis e borracha. 

�  Será vedado ao candidato se ausentar do recinto da prova 

prova, deverão ser respeitadas pelos candidatos.

próprio candidato, pela sua assinatura e sua impressão digital, se for 

www.pciconcursos.com.br
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necessária.
� As respostas deverão ser assinaladas pelos candidatos com 

� Não serão computadas questões não assinaladas, questões que 
contenham mais de uma resposta (ainda que uma delas esteja correta), 
emendas ou rasuras, ainda que legível.

� O candidato deverá assinalar as respostas na folha de respostas 
personalizadas, único documento válido para a correção das provas. O 
preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade 
do candidato que deverá proceder em conformidade com as instruções 

respostas. 
� Não haverá, em hipótese alguma, substituição das folhas de 

respostas.

� Será eliminado do processo seletivo o candidato que utilizar 
qualquer meio ilícito ou que desobedecer, de alguma forma, qualquer 
regra estabelecida neste Edital.

� Não haverá, em hipótese alguma, segunda chamada, vista, 
revisão de provas, seja qual for o motivo alegado.

� Será excluído do processo seletivo candidato que: 
a) apresentar-se após o horário estabelecido para fechamento dos 
portões, inadmitindo-se qualquer tolerância;
b) não comparecer às provas seja qual for o motivo alegado;

e) ausentar-se do local de provas antes de decorrida uma hora do início 
das provas;
f) ausentar-se da sala de provas levando folha de respostas ou outros 
materiais não permitidos, sem autorização;
g) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte;
h) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;

folha de respostas e na capa da prova;
j) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se 
de livros, notas ou impressos não permitidos ou máquina calculadora ou 
similar;
k) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento 
eletrônico ou de comunicação (bip, telefone celular, relógios digitais, 

outros equipamentos similares), bem como protetores auriculares;
l) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 
comportamento indevido.

8. DA PROVA PRÁTICA

8.1 � Durante a avaliação da Prova Prática o candidato receberá um 

a anotação das notas pelos avaliadores.
8.2 � A prova prática terá como base as rotinas diárias das funções 
constantes deste Edital, na qual se observará: Iniciativa, Postura, 
Conhecimento e Agilidade.
8.3 � O candidato será avaliado por no mínimo 02 (dois) avaliadores.
8.4 � O candidato deverá utilizar roupas adequadas para a realização da 
prova prática, tendo em vista o Anexo II.
8.4.1 � Será vedada a participação do candidato que comparecer 
para realização da prova aquele que estiver sem camisa, com os pés 
descobertos e trajes e/ou acessórios (sapatos de salto alto, mini saia, 
colares) que comprometam sua segurança. 
8.5 � Durante o processo de inscrição e realização das provas, não será 
permitido o uso de aparelhos celulares e ou similares.

9. DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS

da Prefeitura Municipal de Itapeva e apresentarem, nos últimos 05 anos, 
mais de 03 advertências por escrito, terão sua nota de Postura zerada.

data de corte de 30/09/2017, portanto os 05 anos a que se refere o item 
anterior serão considerados de 01/10/2012 a 30/09/2017.

� A pontuação da prova teórica será de acordo com o descrito 
no Anexo III.

� Na prova prática, cada candidato será avaliado por no mínimo 
02 (dois) avaliadores.

� Os itens da prova prática, Iniciativa, Postura, Conhecimento e 
Agilidade, terão pontuação de até 10, 20, 10 e 10 pontos, respectivamente.

- A nota de cada avaliador será a somatória dos itens Iniciativa, 
Postura, Conhecimento e Agilidade.

- A nota da prova prática será a média das notas dos avaliadores, 
considerando todas as casas decimais.

sucessivamente, o candidato que: 
Tiver maior idade;

10. DOS RECURSOS

10.1- Será assegurado aos candidatos o direito a recursos tanto com 

dos aprovados.
10.2- Os recursos deverão ser expressos em termos convenientes, 

nome do candidato, número de sua inscrição, documento de identidade 
(RG), CPF, função a que estiver concorrendo, endereço, telefone para 
contato e assinatura, devendo ser entregue pessoalmente à Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, situada à Rua 
Angelino Fascetti, nº 58, Central Park � Itapeva/SP, não se admitindo 
recursos postados via correio.
10.3- Os recursos deverão ser interpostos, nos dias 11 e 12 de 
Dezembro, das 9h às 11h e das 14h às 17 horas, quanto ao gabarito 
provisório; e nos dias 13 e 14 de Dezembro, das 9h às 11h e das 14h 
às 17h, quanto ao Resultado Provisório.
10.4 � Não caberá recurso das provas práticas.
10.5- Será indeferido liminarmente o pedido de recurso apresentado fora 
do prazo e/ou de forma diferente do estipulado neste Edital, assim como 
aqueles que apresentarem erros ou informações incompletas no seu 
preenchimento.
10.6- Admitir-se-á um único recurso por candidato, relativo à função ora 
concorrida.
10.7- No caso de provimento do recurso interposto dentro das 

11. DA ADMISSÃO

11.1 � Dentro do limite das vagas pré-estabelecidas (exceto cadastro 
reserva) e de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal, o 

a assinar contrato com o Município, o qual é regido pela Lei Municipal 
nº. 2375/2006, sujeitando-se às Normas e Regulamento da Prefeitura 
Municipal de Itapeva.
11.2 � Para a admissão o candidato aprovado deverá apresentar 
comprovação dos pré-requisitos, conforme a função objeto da seleção 

documentos exigidos no ato da admissão.

para procedimentos pré � admissionais estará sujeito também à prévia 
aprovação em exame médico, na qual será avaliada sua aptidão plena 
para o exercício da função.
11.4 � Não poderá ser admitido nos termos da Lei Municipal 2375/2006, 
art. 20 § 1º, o candidato que houver tido seu contrato de trabalho 
encerrado em período igual ou inferior a 30 dias contados da data do 
término do contrato anterior.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

www.pciconcursos.com.br
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Município de Itapeva e estarão à disposição no site:  
e murais da Coordenadoria de Recursos Humanos e da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.

vagas ora existentes no item 1 � Quadro de Funções.
� Não será admitida troca de opção de função.

12.4 � A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 

edital, das quais não poderá alegar desconhecimento.
12.5 � A inexatidão das declarações, irregularidades de documentos ou outras 
irregularidades constatadas no decorrer do processo, ou posteriormente, 

os atos decorrentes da sua inscrição.
12.6 - O candidato aprovado deverá manter junto à PREFEITURA MUNICIPAL 

endereço atualizado, visando eventuais convocações. Não lhe caberá 
qualquer reclamação caso não seja possível convocá-lo por falta dessa 
atualização. Quando houver mudança de telefone ou endereço, o candidato 
deverá encaminhar carta constando o número de edital do Processo Seletivo 

referida alteração e assinatura e protocolar junto a COORDENADORIA DE 
RECURSOS HUMANOS, situada à Rua Coronel Levino Ribeiro, 1006 � 
Centro � Itapeva/SP.

implicará na obrigatoriedade da sua contratação, cabendo à PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAPEVA o direito de aproveitar os candidatos, na estrita 

12.8 � Todas as convocações para preenchimento de vagas serão publicadas 

12.9 � Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pelas Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, Administração, 
Rec. Humanos, Fazenda, Coord. e Planejamento e de Governo e Negócios 

12.10 � É de inteira responsabilidade de o candidato acompanhar todas 

Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente e na Coordenadoria 
de Recursos Humanos.

12 meses, contado a 
partir da data de sua homologação e poderá ser prorrogado por igual período.
12.12 � Caberá ao Prefeito do Município do ITAPEVA, após a conclusão de 
todas as provas e ultrapassado o último prazo para interposição de eventuais 

12.13 � Considerando a necessidade de cumprimento de cronograma de 

a critério da Secretaria solicitante, a remobilização dos servidores entre os 
locais com vagas disponíveis.

13. CRONOGRAMA

13.1 - Todas as datas abaixo são prováveis, sujeitas a alterações, sendo de 
inteira responsabilidade do candidato acompanhar os eventos, nos meios 
informados no presente edital.

CRONOGRAMA

DATA EVENTO

20/11/17
Publicação e Divulgação do Edital de Abertura do Processo 

27 e 28/11/17 das 
9 às 11 horas e das 

14 às 17 horas

Período de inscrições na Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente (Av. Angelino Fascetti, 58, 
Central Park)

04/12/17

Publicação da lista de inscritos e locais de prova, e 
convocação para as provas teórica (escrita) e prática, em 

Humanos

10/12/17 Aplicação das provas teórica (escrita) e prática

11/12/17 Divulgação do gabarito provisório da prova teórica (escrita)

11 e 12/12/17 das 
9 às 11 horas e das 

14 às 17 horas

Período de entrada de recurso para o gabarito da prova 
teórica (escrita) na Secretaria de Desenvolvimento Urbano 
e Meio Ambiente

13/12/17
resultado provisório

13 e 14/12/17 das 
9 às 11 horas e das 

14 às 17 horas

Período de entrada de recurso para o resultado provisório 
na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente

18/12/17
Publicação e Divulgação do Resultado Final e 

Prefeitura Municipal de Itapeva, 20 de Novembro de 2017.

Luiz Antonio Hussne Cavani
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPEVA

Marco André Ferreira D�Oliveira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

E MEIO AMBIENTE

ANEXO I
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES

SUPERVISOR DE OBRAS � Supervisiona e programa as atividades das 
equipes. Controla a segurança para o desenvolvimento das atividades. 

e insumos utilizados. Elabora documentação técnica, relatórios de controle, 
administra o cronograma da obra. Negocia com fornecedores e prestadores 

normas de segurança no trabalho. Acompanha a obra desde a execução da 

administrativamente pelos atos e documentos. 
MESTRE DE OBRAS � Analisar e discutir com o Supervisor de Obras detalhes 
e instruções técnicas do projeto a ser executado. Orientar e acompanhar 
a execução do cronograma estipulado pelo Supervisor de Obras. Possuir 
habilidade para leitura e interpretação de projetos diversos. Participar e 

projeto. Auxiliar na composição e supervisão das equipes, distribuir tarefas e 
acompanhar a realização das mesmas. Supervisionar estoque de materiais 
no canteiro de obras, bem como resíduos e desperdícios de equipamentos 
e instrumentos necessários à realização do trabalho. Monitorar padrões de 

canteiro de obras bem como as condições de armazenagem. Acompanhar 
a realização do trabalho, solucionando problemas, redistribuindo tarefas, 
remanejando pessoal, controlando qualidade e quantidade do trabalho 
realizado. Solicitar requisições de materiais necessários à execução dos 
serviços. Participar de programa de treinamento, quando convocado. Zelar 
pela manutenção, limpeza, conservação, guarda e controle de todo o material, 
ferramentas, equipamentos e do local de trabalho, observando normas de 
segurança do trabalho. 
PEDREIRO � Realiza trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais 

processos e instrumentos pertinentes ao ofício, para construir, reformar 
ou reparar prédios e obras similares. Assenta tijolos e outros materiais de 

assenta tijolos de material refratário para construir e fazer reparos, constrói 

características da obra examinando a planta e estudando qual é a melhor 
maneira de fazer o trabalho. Mistura as quantidades adequadas de cimento, 
areia e água para obter argamassa a ser empregada no assento de alvejarias, 

o desenho e formas indicadas e unindo-os com argamassa. Reboca as 
estruturas construídas, atentando para o prumo e o nivelamento das mesmas. 
Faz a construção de �boca-de-lobo�, calhas com grades para captação de 
águas pluviais das ruas, com o auxílio do mestre de obras. Realiza trabalhos 
de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes, 
reparando paredes e pisos, trocando telhas, aparelhos sanitários, manilhas 
e outros. Colabora com a limpeza e organização do local em que está 
trabalhando. Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas 
pelo superior imediato.
CARPINTEIRO � Planeja trabalhos de carpintaria, prepara canteiro de obras, 
monta fôrmas metálicas. Confecciona e monta fôrmas de madeira e forro 
de laje (painéis), constrói andaimes e proteção de madeira e estruturas de 
madeira para telhado. Monta portas e esquadrias. Finaliza serviços tais como 

de materiais reutilizáveis, armazenamento de peças e equipamentos.
ELETRICISTA � Planeja serviços elétricos, realiza instalação de distribuição 
de alta e baixa tensão. Monta e repara instalações elétricas e equipamentos 

serviços.
ENCANADOR

materiais. Prepara locais para instalações, realiza pré-montagem e instala 

estanqueidade. Protege instalações e faz manutenções em equipamentos e 
acessórios.
AZULEJISTA � Ter conhecimento sobre medidas, alinhamentos, prumos, 
níveis e esquadros camada de regularização, assentamento de cerâmica em 
pisos e paredes. Planejar o trabalho e preparar o local de trabalho. Estabelecer 

www.pciconcursos.com.br
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os pontos de r

pastilhas, mármores, granitos, ardósia ou material similar, tacos e tábuas 
de madeira. Revestir paramentos ou pisos com ladrilho, azulejos ou 

argamassa de cimento e areia, para proteger e decorar a superfície das 
obras.
ARMADOR � Prepara a confecção de armações e estruturas de concreto 
e de corpos de prova. Corta e dobra ferragens de lajes, vigas e fundações. 
Monta e aplica armações de fundações, pilares e vigas. Molda corpos de 
prova.
PINTOR � Prepara e pinta as superfícies externas e internas dos edifícios 
e outras obras civis, raspando, limpando, emassando e revestindo  com 
uma ou várias camadas de tinta.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
de alvenaria e outras estruturas; preparam canteiros de obras, limpando 
a área e compactando solos. Limpeza de máquinas e ferramentas, 

preparam massa de concreto e outros materiais. Confeccionam formas 
de madeira e forro de laje (painéis), constroem andaimes e proteção 
de madeira e estruturas de madeira para telhado. Montam portas e 
esquadrias. Finalizam serviços tais como desmonte de andaimes, limpeza 

armazenamento de peças e equipamentos.  Auxiliam na realização da 
pré-montagem e instalam tubulações. Auxiliam na realização de testes 

instalações e fazem manutenções em equipamentos e acessório. Auxilia 
na pintura das superfícies externas e internas de edifícios e outras obras 
civis, raspando-a amassando-as e cobrindo-as com uma ou várias 
camadas de tinta, auxiliam no revestimento de tetos, paredes e outras 

outras atividades, auxiliam na preparação das superfícies a revestir, 
combinam materiais etc.
AJUDANTE DE ELETRICISTA - Ajudam na realização de instalação 
de distribuição de alta e baixa tensão, nas instalações elétricas 
e equipamentos auxiliares. Instalam e reparam equipamentos de 
iluminação.
VIGIA � Responsável pela guarda e zelo com o patrimônio do 
estabelecimento. Relata todos os fatos ocorridos durante o período de 

credenciais visadas pelo órgão competente. Responsável pelo fechamento 

das normas de segurança estabelecida, realizar vistorias e rondas 

que coloquem em risco a integridade do prédio, dos equipamentos e a 
segurança dos servidores e usuários. Executar outras tarefas que se 
incluam, por similaridade, no mesmo campo de atuação. Para o regime 
de trabalho, o servidor trabalhará em regime de escala de serviço pré-

ANEXO II

DESCRIÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS

MESTRE DE OBRAS
O candidato deverá realizar uma leitura e interpretação de projeto. O 

projeto.

PEDREIRO
CARPINTEIRO
ELETRICISTA
ENCANADOR
AZULEJISTA
ARMADOR
PINTOR
AJUDANTE DE ELETRICISTA
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

à função escolhida; deverá demonstrar domínio sobre as técnicas e 
procedimentos relativos à função.

ANEXO III

DESCRIÇÃO DAS PROVAS TEÓRICAS 

SUPERVISOR DE OBRAS
Questões de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos 

descritivo onde o candidato terá de abordar a forma como desempenhará 
a função pretendida, bem como o seu conhecimento sobre a área 
escolhida, em concordância com os temas propostos na folha de 
avaliação. A referida descrição deverá ter no mínimo 5 (cinco) linhas, 
a qual será atribuída uma nota de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos. A 
avaliação do texto se dará consoante os seguintes critérios: abordagem 
adequada do tema, conteúdo, gramática normativa, apresentação e 

MESTRE DE OBRAS
ELETRICISTA
Questões de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos 

2,5 pontos cada.

VIGIA
Questões de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais, 
de múltipla escolha, valendo 2,5 pontos cada.

PEDREIRO
CARPINTEIRO
ENCANADOR
AZULEJISTA
ARMADOR
PINTOR
AJUDANTE DE ELETRICISTA
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Questões de Língua Portuguesa e Matemática, de múltipla escolha, 
valendo 5 pontos cada.

Para todos os cargos, o conteúdo das provas de Língua Portuguesa e 
Matemática serão compatíveis com a escolaridade exigida no edital.

ANEXO IV

FICHA DE AVALIAÇÃO � PROVA PRÁTICA

Nº da 
Inscrição

INICIATIVA POSTURA CONHECIMENTO AGILIDADE OBS
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