
- A categoria de Professores + 40% de Po de Giz 

EST ADO DO CEARA 

PREFEITURA MUN[CIPAL DE PENAF'1)RTE 
E CAMARA MUNICIPAL 

ED ITAL N° i) V 2t I 91 
CONCURSO PUBLICO 

ABERTURA DE INSCRJ(:(H.:S E INSTRU(:OES AOS CANDIDATOS 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PENAFORTE, no uso da cornpetencia que lhe confere a Lei, e 
em obediencia ao disposto no inciso II, do Art. 37 da Constituicao da Republica, TORNA 
PUBLICO, para o conhecimento de quern interessar, a abertura de inscricoes para a realizacao de 
CONCURSO PUBLICO E, PROV AS E TITULOS, destinado ao provimento de cargos no 
QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE E CA.MARA 
MUNICIPAL d d t compreen en o as segum es categonas: 

REQUISITOS 
NOMENCLATURA DO CARGO ·SIMBOLO QUANT. VENC. BJ\SICOS Pl INSC 

Professor Auxiliar I REG-I 02 60,00 1 ° Grau Completo 

Professor Auxiliar II REG-U 01 80.00 2° Grau/outros 

Magisterio I MAG-I 60 100,00 3° Pedagogico 
- 

Magisterio JI MAG-II 02 110,00 4° Pedagegico 
I 

Magisterio III MAG-III 04 I 120,00 Licenciatura Plena 
-· 

Especialista I ESP-I 03 120,00 Lic.Plena + Hab. 

Agente Administrativo ADO 13 120,00 2° Grau 

Auxiliar Administrativo ATA 05 60,00 1 ° Grau 

Aux. de Enfermagem ADO 02 164,00 2° Grau Especifico 

Tee. Contabilidade ADO 01 140,00 2° Grau Ternico 

Digitador ADO 01 140,00 2° Grau + Curso 

Operador de Micro ADO 02 200,00 2° Grau + Curso 

Fiscal de Tributos ADO 01 120,00 2° Grau 

Oficial de Manutenefio ATA 06 60,00 Alfabetizado 

Aux. Serv. Gerais ATA 64 60,00 Alfabetizado 
... 

V.igia ATA 25 'I 60,00 Alfabetizado ,I i· Atendente ADO 04 120,00 2° Grau 

i 

-· 



* Os vencimentos atribuidos aos cargos constantes deste Edital, serao fixados de acordo com a 
legislacao Municipal aplicada a especie, sendo proporcional a carga horaria a ser cumprida pelo 
servidor publico. 

1. - DISPOSICOES PRELIMINARES 

1.1. 0 Concurso sera regulado pelas norrnas deste Edita! e consistira de exames de Portugues, 
Maternatica, Conhecirnentos Gerais e de Conhecimentos Especificos.destinados a selecionar 
candidates per ordem de classificacao e sera realizado sob a responsabilidade da Cornissao 
constituida pela Portaria n° :1 Z8 /97. 

1.2. A aplicacao do Concurso far-se-a de forma a obedecer aos criterios seguintes: 

I - 0 candidate, no ato da inscricao, escolhera a localidade na qua! pretende se disputar .o 
cargo para a qua! pretende disputar o cargo para a qua! se inscreveu, concorrendo, 
portanto, apenas com os demais candidatos inscritos para as vagas ofertadas naquele local; 

I I - A concorrencia dar-se-a, exclusivarnente, entre os candidates inscritos para a mesmo 
localidade, nao gerando nenhum direito de opcao ao · candidate para escolher, apos a 
divulgacao do resultado, outra localidade; 

I I I - A lotacao funcional dos aprovados far-se-a , prioritariamente, por ato da 
adrninistracao, na localidade em que o candidate disputou o cargo. 

IV - Para a Camara Municipal sera destinada vagas conforme anexo Unico deste Edita!. 

1.3. A jornada de trabalho obedecera a carga horaria estabelecida pela Legislacao Municipal 
aplicada a especie.sera estabelecida por ato da administracao.observados os Iimites fixados no art. 
7° da Constituicao da Republica. 

2.0 - As inscricoes serao efetuadas no periodo de 09 de junho a 24 de junho de 1997 .nos dias 
uteis.das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:30 horas no Centro Comunitario a Rua: Pe. Cicero SIN 
Penaforte-Ce. 

2.1 - Requisites para inscricao: 

I - Ser brasileiro Nato ou Naturalizado: 

I I - Ter no minimo 18 (dezoito) anos de idade: 

I I I - Estar quite com o service militar ( candidato do sexo masculine): 

IV - Estar quite com o service Eleitoral 

V - Apresentar comprovante de identidade 



VI - 2 fotografias 3x4 

V I I - Comprovar habilitacao para os cargos a que se candidata nos termos seguirites: 

a) Certificado de 2° Grau para os concorrentes aos cargos de Professor 2° Grau 
(outros) Agente Administrativo, Auxiliar de Enfermagem,(2° Grau Especifico), 
Atendente , Fiscal de Tributos e A. Municipais, Tecnico em 
Contabilidade(Especifico ), Digitador, e Operador de Micro, 

b) Certificado de 2° Grau Magisterio, para os Professores MAG -I , e Estudos 
Adicionais MAG - 11. 

c) Diploma de Curso Superior para professor (Magisterio Ill) Licenciatura Plena e 
Especiaslista 

d) Certificado de 1 ° Grau para Professor (Regente de Classe REG I) Auxiliar 
Administrativo. 

e) Nao sera exigido certificado de escolaridade para os concorrentes aos cargos de 
Auxiliar de Services Gerais, Vigia, oficial de Manutencao. 

3. - DAS INSCRICOES: 

3 .1. - Nao sera aceita inscricao condicional ou por correspondencia, admitir-se-a.contudo, 
inscricao atraves de procuracao, mediante a apresentacao do respective mandate e da cedula de 
identidade do candidato. 

3.2. - No ato da inscricao o candidato apresentara toda relacao dos documentos exigidos no sub- 
item 2.1. deste Edital. 

3.3. - 0 cartao de confirmacao de inscricao, sera entregue ao candidate 10 (dez) dias antes da 
aplicacao das provas, no mesmo local de realizacao da inscricao. No cartao constara alem dos 
principais dados do candidate, informacoes do seu n° de inscricao, cargo, data, horario e local de 
realizacao das provas, e quando for o caso a inforrnacao de ter optado pela concorrencia de vagas 
destinadas a portadores de deficiencia fisica. A conferencia, concordancia ou contestacao destes 
dados e de inteira responsabilidades e iniciativa do candidate o que devera faze-lo ate 48:00 hs. 
(Quarenta e oito horas). Antes da aplicacao das provas. 

4. 0 CANDIDA TO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA: 

4.1. - Nos termos da Lei, sao destinados 5% (cinco por cento) das vagas dos cargos pertencentes 
neste Concurso as pessoas portadoras de deficiencia fisica e que comprove com atestado 
APTIDA.0 a funcao pretendida. 

4.2. - As vagas que nao forem preenchidas por inexistencia de candidates portadores de 
deficiencia flsica serao automaticamente destinados aos demais candidatos. 
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4.3. - O candidato portador de deficiencia fisica participara do Concurso em igualdade de 
condicoes com os demais candidatos, no que se refere ao conteudo, avaliacao, duracao, horario e 
local de aplicacao das provas . 

4.4. - Sera considerado, para efeito de concorrencia deficiente fisico, apenas o candidate que optar 
por esta condicao no momento da inscricao e informar o tipo de deficiencia atraves de atestado 
medico indicado pela Cornissao Orgariizadora do Concurso Publico · 

5. DAS PROV AS: 

5.1. - 0 Concurso constara de provas escritas e objetivas de carater eliminat6rio englobando 
Portugues,Matematica,Conhecimentos Gerais,Conhecimentos Especificos e entrevista de carater 
classificat6rio e para os concorrentes aos cargos indicados na alinea "e "do inciso VII somente 
ENTREVISTA . 

5.2. - As provas serao aplicadas em 26 de julho de 1997, (provas escritas),e entrevistas, na cidade 
de Penaforte , em local a ser designado no cartaode inscricao a partir das 08:00 horas,devendo ·o 
candidate comparecer ao local designado,com antecedencia minima de uma hora do horario fixado 
para inicio das provas,munido de caneta esferografica (azul ou preta) e do documento oficial de 
identificacao ( comprovante de inscricao ),requisites fundamentais para prestacao do exame . 

5.3. - Nao havera sobre qualquer pretexto segunda chamada para as provas,nem realizacao de 
prova fora do horario marcado para qualquer um dos candidatos,salvo motivo de forca maior, 
mediante previa avaliacao e autorizacao da Comissao de Concurso . 

5 .4. - Nao podera ser requerida revisao de provas para. qualquer Categoria, salvo motivo 
devidamente justificado, a criterio da Cornissao Organizadora . 

5.5.- A rnateria a ser cobrada nas provas escritas ea constante dos programas contidos em Anexo 
I, correspondente a cada cargo, categoria funcional ou nivel. 

6. - DOS TlTULOS: 

6. I. - A apresentacao dos titulos pelos candidatos far-se-a no ato da inscricao.para julgamento 
pela Cornissao de · Concurso, considerando-se como tal treinamentos, reciclagens,simp6sios e 
conclaves atinentes as atribuicoes e responsabilidades do cargo pretendido . 

6.2. - A . comprovacao dos titulos de que cuida o item anterior sera feita,no ato da 
inscricao.mediante apresentacao de certificados, diplomas ou qualquer outros instrumentos legais 
que certifiquem os titulos constantes do item anterior. A apresentacao sera feita atraves do 
Curriculum Vitae 01 (uma) via entregue no momento da inscricao . 

6.2.1 - Nao serao aceitos quaisquer documentos originais devendo ser apresentados em 
fotoc6pias autenticadas . 

6.2.2 - Somente serao aceitos documentos, nos quais conste o inicio e o termino do periodo 
declarado, quando for o caso. · 



OBS: Estes itens so serao aplicados aos candidates concorrentes a nivel superior . 

* Participacao por evento... .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 0, I pontos 

8 - DA CLASSIFICACAO: 

8.1. - A classificacao sera feita em funcao do somat6rio dos pontos ottidos nas provas realizadas . 

ate 40:00h ... 0,3 pontos 

ate 20:00h ... 0, l pontos 

acima de 40:00h ... 0,5 pontos 

* Duracao do evento 

6.2.3 - Nao serao computados para efeitos de contagem de titulos, diploma ou declaracao de 
habilitacao de curso exigido para inscricao ao cargo ao qua! se candidatou. 

.. 
6.2.4 - Os comprovantes de conclusao de curso deverao ser expedidos por instituicoes 
credenciadas. (Reconhecidas ou autorizadas) . 

8.3. - 0 candidato seraclassificado pela ordem crescente de pontos, de acordo com o desempenho 
obtido. · 

8.2. - Somente sera classificado o candidato que obtiver no somatorio das provas a media 5,0 
(cinco) . 

6.2.5 - Os cursos de capacitacao so serao aceitos com carga horaria aipartir de 20 hs. (Vinte 
horas) . 

Treinamentos reciclagens, simposios e conclaves inerentes as atribuicoes e responsabilidades 
do cargos em disputa: 

7.3 - A nota do julgamento de Titulos e prova escrita de cada candidato correspondera a media 
aritrnetica, considerada ate 2 (duas) casas decimais, das notas atribuidas pelos tres examinadores 
de cada um <lesses exames . 

7.2 - A Prova de Titulos sera avaliada pela Comissao Examinadora do Concurso Publico 
composta de tres membros que atribuira nota aos Titulos. Cabe ao Examinador conferira a sua 
nota ou julgamento de Titulo do candidato, considerando o numero de pontos obtidos na 
avaliacao dos titulos relacionados do curriculum vitae e devidamente comprovados, observada a 
pontuacao indicada nas instrucoes especificas que integrarn este Edita! .(item 7) . 

7.1 - A pontuacao de que trata o item anterior, far-se-a, para os aprovados nas provas escritas, 
onde a soma total dos titulos nao podera ultrapassar o limite de 05 ( cinco) pontos . 

7.- 0 JULGAMENTO DOS TITULOS O.BEDECERA AOS SEGUINTES CRITERIOS DE 
PONTUACAO: 

• • 
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8.4. - Ocorrendo empate no total de pontos,desempate beneflciara.sucessivamente: 

a) 0 servidor que contar mais tempo de service na Prefeitura de: 

b) 0 concorrente mais idoso 

c) 0 servidor que contar mais tempo de service Publico Estadual ou Federal: 

d) 0 Concorrente casado com maior numero de dependentes: 

e) 0 Concorrente solteiro ou viuvo com dependente econornico: 

9. - DA ADMISSAO: 

9. 1. - 0 preenchimento das vagas obedecera a ordem de classificacao e o chamamento sera feito 
atendendo as necessidadesda Prefeitura Municipal,segundo o principio do interesse administrativo 
relevante. 

9.2. - A adrnissao dos aprovados sera condicionada a sua apresentacao no prazo de 10 (dez) dias a 
contar da convocacao pela Prefeitura Municipal de Penaforte,munidos dos documentos 
relacionados no sub-item 2.1. 

10. - DA HOMOLOGACAO: 

10.1 - Apos a realizacao do Concurso o resultado final sera homologado pelo Prefeito Municipal, 
nos tennos da Legislacao vigente mediante Publicacao no Diario Oficial do Estado ou jornal de 
grande circulacao no Estado ou de acordo com o estabelecido na Lei Organica do Municipio. 

11. - DAS DISPOSICOES GERAIS E FINAIS: 

11. 1. - 0 concurso tera valid a de de 02 ( dois) anos, a con tar da data da hornologacao da respectiva 
categoria, podendo ser prorrogado por igual periodo. 

11.2. - A diferenca entre o numero de vagas e o de classificacao constituir-se-a em reserva de 
habilitacao.para substituir eventuais desistencias.exclusoes de candidatos ou abertura de novas 
vagas no prazo de validade do concurso. 

11.3. - A relacao dos candidatos classificados sera divulgada oficialmente,em ordem decrescente 
de aprovacao.apos a homologacao pelo Prefeito Municipal. 

11.4. - Sera excluido do concurso,por ato do Prefeito,o candidato que: 

. a) fixar em qualquer documento declaracao falsa ou inexata: 

b) deixar de apresentar qualquer dos documentos que comprovem o atendimento aos requisitos do 
sub-item 2.1. 



11. 5. - Sera excluido do Concurso, por ato do Presidente da Comissao Organizadora,o candidato 
que: 

a) Tomar-se culpado por incorrecao ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada 
da aplicacao das provas: 

b) Durante a realizacao das provas for surpreendido em cornunicacao com outro candidato 
verbalmente,por escrito nu qualquer outra forma: 

c) For apanhado utilizando-se de qualquer meio na tentativa de burlar a prova. 

11.6. A inscricao do candidate implicara o conhecimento das normas presentes neste Edita! e o 
comprornisso de aceitar as condicoes do concurso tais como se acham postas nos dispositivos 
supra citados. 

11. 7. - Os casos ornissos serao . resolvidos pela Presidencia da Comissao, no que conceme a 
aplicacao e julgamento do presente Concurso. 

PA(:O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAENAFORTE EM, 1) 6 DE _ __,0"---'6 __ .DE 1997 

-� 
Con1e���� Barros 

Prefeito Municipal 



ESTADO DO CEA.RA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE 

CONCURSO PUBLICO. 
CARGOS OFERTADOS/REGIOES. 

ANEXO UNICO 
NOMECLATURA QUANT. LOCAL EXERCICIO 

MAG-I 02 BAIXIO DAS BESTAS 

AUX. SERV. GERAIS 02 BAIXIO DAS BESTAS 
VI GIA 01 BAIXIO DAS BESTAS 

MAG-I 04 JUA 
AUX. SERV. GERAIS 02 JUA 

VI GIA 01 JUA 

MAG-I 03 OUROPRETO 
AUX.SERV. GERAlS 01 OUROPRETO 

VI GIA 01 OUROPRETO 

MAG-I 01 A<;UDENOVO 
AUX.SERV. GERAIS 01 A<;UDENOVO 

MAG-I 03 BOMHAVER 
AUX.SERV. GERAIS 02 BOMHAVER 

MAG-I 04 CANAFISTULA 
AUX.SERV. GERAIS 03 CANAFISTULA 

VIG IA 01 CANAFISTULA 

MAG-I 01 BAIXIO DO COURO 
AUX.SERV. GERAIS 01 BAIXIO DO COURO 

MAG-I 06 SANTO ANDRE 
AUX.SERV. GERAIS 06 SANTO ANDRE 

VIG IA 03 SANTO ANDRE 



...... • • • • 

D 
I 
I 
I •• 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I • • I ,...,. • I 
I 
I 
I • • I 
I 
I 
I 

• a 
• • • 

• I 
� 

I 
I 
I 

• I 
• I 
I 
t . 

• 

ESTADO DO CEA.RA. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE 

CONCURSO PUBLlCO 
CARGOS OFERTADOS/REGIOES 

ANEXO UNICO 

NOMECLATURA QUANT. LOCAL EXERCICIO 
MAG-I 01 1'AASSAPEZINHO 

AUX. SER V. GERAIS 02 MASSAPEZINHO 

AUX.SERV.GERAIS 01 EMA 

MAG-1 02 CABOCLO 
AUX.SERV.GERAIS 02 CABOCLO 

AUX.SERV.GERAIS 01 BARRO BRANCO 
MAG-I 14 SEDE 

MAG -11 02 SEDE 
MAG- I I I 03 SEDE 

AUX.SERV.GERAIS 20 SEDE 
AG.ADMINISTRATIVO 10 SEDE 

ATENDENTE 04 SEDE 
AUX.ENFERMAGEM 02 SEDE 

ESP-I 03 SEDE 
FISCAL TRIBUTOS 01 SEDE 

TEC. CONT ABILIDADE 01 SEDE - 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 04 SEDE 

DIGITADOR 02 SEDE 
OP. MICRO 01 SEDE 

OF.MANUTENCA.O 06 SEDE 
VI GIA 11 SEDE 



EST ADO DO CEARA 
PREFEITURA MUN1CIPAL DE PENAFORTE 

CONCURSO PUBLICO 
CARGOS OFERTADOS/REGlOES 

ANEXO UNI.CO 

NOMECLATURA QUANT. LOCAL EXERCICIO 
REG-I 01 LAGOAPRETA 
MAG-I 06 LAGOAPRETA 

AUX.SERV. GERAIS 05 LAGOAPRETA 
. VIGIA 03 LAGOAPRETA 

MAG-I 01 JURE MA 
REG-I 01 JURE MA 

AUX.SERV. GERAIS 02 JURE MA 
VI GIA 01 JURE MA 

MAG-I 04 RE TIRO 
AUX.SERV. GERAIS 03 RE TIRO 

VI GIA 01 RE TIRO 

AUX.SERV. GERAIS ·02 POCOGRANDE 

MAG-I 02 GENTIL 
REG-I 01 GENTIL 

AUX.SERV. GERAIS 02 GENT IL 

MAG-I 03 QUEIMADA GRANDE 
AUX.SERV. GERAJS 02 QUEIMADA GRANDE 

VIG IA ·01 QUEIMADA GRANDE 

MAG-I �.03 BARRO VERMELHO· 
MAG-I I I 01 BARRO VERMELHO 

ADO - (AG. ADM.) 01 BARRO VERMELHO 
AUX. SERV. GERAJS 04 BARRO VERMELHO 

VIG IA 01 BARRO VERMELHO 



ESTADO DO CEA.RA 
CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE 

CONCURSO PUBLICO 
ANEXO UNlCO 

NOMECLATURA QUANT. LOCAL EXERCICIO 

AGENT. ADMINISTRATIVO 02 SEDE 
AUX. SERV.GERAIS 02 SEDE 

AUX. ADMINISTRATIVO 01 SEDE 
VI GIA 01 SEDE 

DIGITADOR 01 SEDE 


