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Concursos
CONCURSO PÚBLICO N° 01/2013

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 
PARA OS EMPREGOS DA GUARDA MUNICIPAL 2ª CLASSE 

FEMININO E GUARDA MUNICIPAL 2ª CLASSE MASCULINO

Exmo. Dr. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, Prefeito Municipal da Estância de So-
corro/SP, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os candidatos relacionados abaixo, inscritos no Con-
curso Público para provimento dos empregos da Guarda Municipal 2ª Classe Feminino e Guarda Municipal 2ª 
Classe Masculino para a realização de Testes de Aptidão Física, de acordo com o disposto em Edital 01/2013, 
Capítulo X, com as instruções a seguir:

I – INSTRUÇÕES ESPECIAIS
1. Ao candidato só será permitida a participação nesta etapa, em data, horário e local respectivos, constantes 

neste Edital de convocação ou nas informações disponibilizadas na Imprensa Oficial do Município, no site do 
Instituto Qualicon, (www.iq.org.br ) e será afixado no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal da Estân-
cia de Socorro;

1.1. O candidato deverá comparecer ao GINÁSIO DE ESPORTE localizado a RUA PROFESSOR CORNÉLIO 
ALVES ANDRADE Nº 97 - Socorro– SP para o Teste de Aptidão Física, com antecedência mínima de 30 (trinta) 
minutos do horário marcado para a realização de seu Teste de Aptidão Física, munido de documento oficial de 
identidade, no seu original, atestado médico e com roupa apropriada para prática desportiva, ou seja, basica-
mente calção e camiseta ou agasalhos e calçando tênis.

1.2. Ao candidato só será permitida a participação no Teste de Aptidão Física, na respectiva data, horário e 
local determinado. Não sendo permitido em hipótese alguma a realização do Teste fora do local e horário 
designado.

1.3. Não haverá, em nenhuma hipótese, segunda chamada, para justificar o atraso ou a ausência a qualquer 
uma das etapas de avaliação do Teste de Aptidão Física, seja qual for o motivo alegado.

1.3.1. Não será admitido nos locais de provas o candidato que se apresentar após os horários estabelecidos.
1.3.1.1. A falta do candidato implicará sua eliminação do concurso público.
2. Será aceito como documento válido, no seu original e em perfeitas condições, de forma a permitir, com 

clareza a Identificação do candidato, de acordo com o item 7.6. e suas alíneas “a” e “b”, do Edital 01/2013 de 
Abertura das Inscrições.

2.1. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras 
de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem docu-
mentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados e protocolos.

2.2. Não serão aceitas cópias de documentos de identidade ou qualquer um dos documentos mencionados 
no item 2.1., deste Edital, ainda que autenticadas.

3. Conforme disposto no subitem 10.7.1, do Edital Nº 01/2013, para a realização do Teste de Aptidão Física, o 
candidato convocado deverá apresentar-se munido de Atestado Médico, emitido com no máximo 10(dez) dias 
de antecedência à data da prova (inclusive), ou seja, o atestado deverá ter sido emitido a partir do dia 13 de 
fevereiro de 2014, especificando que o candidato deve: “ESTAR APTO PARA REALIZAR ESFORÇO FÍSICO”.

3.1. O candidato que deixar de apresentar o atestado médico, ou que apresentar atestado médico que não 
conste, expressamente, que o candidato está apto a realizar o Teste de Aptidão Física ou a realizar exercícios 
físicos, SERÁ IMPEDIDO DE REALIZAR OS TESTES, sendo, automaticamente, excluído do Concurso Público.

3.1.1. O atestado médico deverá ser entregue no momento da identificação do candidato para a realização 
do Teste de Aptidão Física.

3.1.1.1. Não será aceita a entrega de atestado médico em outro momento ou em que não conste à autoriza-
ção expressa nos termos estabelecidos no item 3 e seus subitens.

3.1.2. O laudo (atestado) médico não será devolvido ao (a) candidato (a).
3.2. O modelo de Atestado Médico a ser entregue no dia do Teste de Aptidão Física é o disposto abaixo:

4. No momento da identificação, o candidato receberá um número de identificação, que deverá ser afixado 
em sua camiseta e não poderá ser retirado até o final do Teste de Aptidão Física.

5. Em razão de condições climáticas, a critério da banca examinadora, a prova de Teste de Aptidão Física po-
derá ser cancelada ou interrompida, acarretando aos candidatos que ainda não realizaram a prova, o adiamento 
para nova data, posteriormente estipulada e divulgada.

5.1. O candidato que vier a acidentar-se em qualquer um dos exercícios do Teste de Aptidão Física e ficar im-
pedido de prosseguir nos exercícios estará automaticamente ELIMINADO do concurso, não cabendo nenhum 
recurso contra esta decisão.

5.1.2. Os casos de alteração psicológica ou fisiológica temporária (estados menstruais, luxações, fraturas, gra-
videz, etc.), que impossibilitam a realização dos testes ou diminuam a capacidade física do candidato, não serão 
levados em consideração, não sendo dispensado qualquer tratamento privilegiado.

5.2. Recomenda-se, para realização das provas acima descritas que o candidato tenha feito sua última refeição 
com uma antecedência mínima de duas horas.

6. A contagem das execuções corretas levará em consideração as seguintes observações:
a) os testes terão a duração especificada na tabela apresentada no item 7 deste Edital e será iniciado e ter-

minado com um silvo de apito;
b) o auxiliar de banca irá contar em voz alta o número de repetições realizadas; quando o exercício não 

atender ao previsto neste edital, o auxiliar de banca repetirá o número do último realizado de maneira correta;
c) cada execução começa e termina sempre na posição inicial; somente aí será contada uma execução com-

pleta;
d) só será contada a repetição realizada completa e corretamente, começando e terminando sempre na 

posição inicial;
e) se, ao soar o apito para o término do teste, o candidato estiver em meio à execução, essa repetição não 

será computada.
6.1. A contagem oficial de tempo e do número de repetições dos candidatos em cada teste será realizada 

exclusivamente pela banca examinadora do Teste de Aptidão Física.
6.2. O Teste de Aptidão Física terá caráter eliminatório, considerando-se eliminado do certame o candidato 

que nele obtiver nota inferior a 50 (cinquenta) ou, ainda, aquele candidato que obtiver nota 0 (zero) ou não 
comparecer a uma ou mais provas;

6.3. O candidato que obtiver conceito pontuação “ZERO”, ou seja, “NÃO INICIOU OU COMPLETOU A 
PRIMEIRA SEQUÊNCIA DO EXERCÍCIO” – em qualquer um dos Testes de Aptidão Física, será considerado 
NÃO APROVADO e tomará ciência de sua condição logo após a finalização do referido exercício e estará 
ELIMINADO do concurso.

7. A s tabelas de exercícios físicos, por faixa etária/sexo e respectiva pontuação são os especificados abaixo:

Estância de Socorro, 18 de fevereiro de 2014.

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO
PREFEITO MUNICIPAL

Concurso Público - 01/2013 - Convocação para teste de aptidão física
30499188 - Guarda Municipal de 2º Classe Masculino

Concurso Público - 01/2013 - Convocação para teste de aptidão física
30599188 - Guarda Municipal de 2º Classe Feminino
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CONCURSO PÚBLICO N° 01/2013
EDITAL DO RESULTADO FINAL DAS PROVAS OBJETIVAS

Exmo. Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito Municipal da Estância de Socorro/SP, no uso 
de suas atribuições legais, torna público o RESULTADO FINAL DAS PROVAS OBJETIVAS, do Concurso Públi-
co, regido pelo Edital 01/213, referente aos empregos de Agente Comunitário PSF – Bairro Jardim Araújo, Agen-
te Comunitário PSF Bairro do Salto, Agente Comunitário PSF – Bairro do Rio do Peixe, Agente Comunitário 
PSF – Bairro do Moraes, Agente Comunitário PSF – Loteamento Parque Antônio Ferreira Barbosa, Auxiliar de 
Consultório Odontológico de Saúde da Família, Dentista de Saúde da Família, Eletricista de Veículo, Enfermeiro, 
Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Escriturário, Farmacêutico, Fiscal, Guarda Municipal 2ª Classe Feminino, 
Guarda Municipal 2ª Classe Masculino, Mecânico, Médico de Saúde da Família, Médico Oftalmologista, Médico 
Perito, Médico Psiquiatra, Monitor de Transporte Escolar, Motorista, Operador de Máquinas Pesadas, Nutricio-
nista, Técnico em Edificações, Técnico em Enfermagem e Trabalhador Braçal.

1. O Resultado Final dos candidatos para todos os empregos acima relacionados está disponibilizado na 
seguinte ordem: Código de Opção do Cargo/Cargo, Cargo, constando suas informações na seguinte ordem: 
Inscrição, Nome do Candidato, Documento de Identidade, Data de Nascimento, Nota da Prova de Conheci-
mentos Específicos (quando houver), Nota da Prova de Língua Portuguesa, Nota da Prova de Raciocínio Lógico 
(quando houver), Nota da Prova de Conhecimentos Gerais (quando houver), Total de Pontos, Nota Final, 
conforme segue:

2. O Resultado Final dos candidatos que se declaram Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais está 
disponibilizado na seguinte ordem: Código de Opção do Cargo/Cargo, Cargo, constando suas informações 
na seguinte ordem: Inscrição, Nome do Candidato, Documento de Identidade, Data de Nascimento, Nota da 
Prova de Conhecimentos Específicos (quando houver), Nota da Prova de Língua Portuguesa, Nota da Prova de 
Raciocínio Lógico (quando houver), Nota da Prova de Conhecimentos Gerais (quando houver), Total de Pontos, 
Nota Final, conforme segue:

3. Não houve candidatos inscritos para os empregos de Médico Oftalmologista e Médico Psiquiatra.

Estância de Socorro, 18 de fevereiro de 2014.

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
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CONCURSO PÚBLICO N° 01/2013
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

Exmo. Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito Municipal da Estância de Socorro/SP, no uso 
de suas atribuições legais, DIVULGA O RESULTADO FINAL DAS PROVAS OBJETIVAS para todos os 
Empregos, de acordo com o Edital 01/213 de Abertura das Inscrições e CONVOCA os candidatos relacionados 
abaixo, inscritos no Concurso Público para provimento dos empregos: Agente Comunitário PSF – Bairro Jardim 
Araújo, Agente Comunitário PSF Bairro do Salto, Agente Comunitário PSF – Bairro do Rio do Peixe, Agente Co-
munitário PSF – Bairro do Moraes, Agente Comunitário PSF – Loteamento Parque Antônio Ferreira Barbosa, Tra-
balhador Braçal, Fiscal, Dentista de Saúde e Família, Enfermeiro, Farmacêutico, Médico Oftalmologista, Médico Peri-
to, Médico Psiquiatra, Médico de Saúde e Família, Nutricionista, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Eletricista 
de Veículo, Mecânico, Técnico em Edificações, Técnico em Enfermagem, Auxiliar de Consultório Odontológico de 
Saúde e Família, Escriturário e Monitor de Transporte, de acordo com o disposto em Edital 01/2013, Capítulo XI, 
para Etapa da AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, de acordo com as instruções a seguir:

I – INSTRUÇÕES ESPECIAIS
1. Ao candidato só será permitida a participação nesta etapa, em data, horário e local respectivos, constantes 
neste Edital de convocação ou nas informações disponibilizadas no Diário Oficial e no site do Instituto Quali-
con, www.iq.org.br e será afixado no Paço da Prefeitura Municipal de Socorro;
2. Não será permitida, em hipótese alguma, realização da Avaliação Psicológica fora do local designado.
3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a Avaliação Psicológica, com antecedência mínima de 
30 (trinta) minutos, para o fechamento dos portões, observado o horário oficial de Brasília-DF.
4. O ingresso no local da Avaliação Psicológica só será permitido ao candidato que apresentar ORIGINAL 
um dos documentos oficiais dispostos no item 7.6. alínea “a” e “b”. Não serão aceitos outros documentos de 
identidade, conforme item 7.6.4. ou mesmo cópias autenticadas, conforme item 7.6.5, do Edital de Abertura 
das Inscrições. 
4.2. O candidato deverá estar munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, lápis nº 2 e borracha macia.
5. A Avaliação Psicológica terá duração prevista de aproximadamente 1h 30min (uma hora e trinta minutos).
5.2. Após o término da Avaliação, o candidato deverá, obrigatoriamente, sair da sala e retirar-se imediatamente 
do prédio no qual foi realizada esta etapa, não podendo permanecer nas suas dependências.
6. Será excluído do Concurso Público, o candidato que:
a) não comparecer ao local indicado, seja qual for o motivo alegado;
b) não apresentar o documento de identidade exigido;
c) agir com descortesia em relação aos membros da equipe de fiscalização, assim como proceder de forma a 
perturbar a ordem e a tranquilidade necessárias à realização de qualquer uma das etapas;
6.1. Ao ingressar no local de realização das etapas, o candidato deverá, obrigatoriamente, manter desligado 
qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, incluindo os sinais de alarme e os modos de vibração 
e silencioso.
7. O Instituto Qualicon recomenda que, no dia da realização da Avaliação Psicológica, o candidato não leve 
nenhum tipo de equipamento eletrônico ou objetos semelhantes.
7.1. O Instituto Qualicon não se responsabilizará por perdas, danos ou extravios de objetos ou de equipamen-
tos eletrônicos ocorridos durante a realização da prova.
8. Durante a realização das etapas do Concurso Público não será permitida a permanência de acompanhantes 
nos locais designados.
8.1. Abrir-se-á uma exceção para a candidata que estiver amamentando. Neste caso, será necessária a presença 
de acompanhante que ficará em dependência indicada pela coordenação do certame e será responsável pela 
guarda da criança, durante todo o período da Avaliação Psicológica.
DATA: 23/02/2014 (Domingo-Manhã)
LOCAL: ESCOLA ESTADUAL NARCISO PIERONI
END dos EREÇO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - nº 424
CENTRO – ESTÂNCIA DE SOCORRO-SP
8.2. O acompanhante responsável pela criança submeter-se-á às normas e orientações da equipe de fiscalização, 
inclusive no tocante ao uso de equipamento eletrônico e celular.
8.3. Não haverá compensação do período utilizado para a amamentação no tempo de duração das etapas.
9. Constam nesta listagem apenas os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme item 11.1.1 – Capítulo 
XI do Edital que rege o certame.
10. A Convocação para Avaliação Psicológica aos empregos de Guarda Municipal 2ª Classe Feminino, Guarda 
Municipal 2ª Classe Masculino, Motorista e Operador de Máquinas Pesadas, está prevista para o dia 14.03.14 
com a aplicação prevista para o dia 23/03/2014, de acordo com o cronograma constante no Edital de Abertura 
das Inscrições 01/2013.

Estância de Socorro, 18 de fevereiro de 2014.

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
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CONCURSO PÚBLICO N° 01/2013
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA
PARA OS EMPREGOS DE MOTORISTA E OPERADOR 

DE MÁQUINAS PESADAS

Exmo. Dr. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, Prefeito Municipal da Estância de 
Socorro/SP, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os candidatos relacionados abaixo, inscritos no 
Concurso Público para provimento dos empregos de Motorista e Operador de Máquinas Pesadas, de acordo 
com o disposto em Edital 01/2013, Capítulo IX, com as instruções a seguir:

I – INSTRUÇÕES ESPECIAIS
1. Ao candidato só será permitida a participação nesta etapa, em data, horário e local respectivos, cons-

tantes neste Edital de convocação ou nas informações disponibilizadas na Imprensa Oficial do Município, no 
site do Instituto Qualicon, (www.iq.org.br ) e será afixado no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal 
da Estância de Socorro;

1.1. O candidato deverá comparecer ao CENTRO DE EXPOSIÇÃO JOÃO ORLANDI PAGLIUSI, localiza-
do á RODOVIA DEPUTADO ANTONIO SILVIO DA CUNHA BUENO, Nº 3.210 - Socorro– SP para a prova, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário marcado para a realização da prova, munido de 
Documento Oficial de Identidade, no seu original e da Carteira Nacional de Habilitação na categoria “D” ou 
superior em validade.

1.2. Ao candidato só será permitida a participação na Prova Prática, na respectiva data, horário e local 
determinado. Não sendo permitida em hipótese alguma a realização da Prova fora do local e horário designado.

1.3. Não haverá, em nenhuma hipótese, segunda chamada, para justificar o atraso ou a ausência a qualquer 
uma das etapas das provas, seja qual for o motivo alegado.

1.3.1. Não será admitido nos locais de provas o candidato que se apresentar após os horários estabelecidos.
1.3.1.1. A falta do candidato implicará sua eliminação do Concurso Público.
2. Será aceito como documento válido, no seu original e em perfeitas condições, de forma a permitir, com 

clareza a Identificação do candidato, de acordo com o item 7.6. e suas alíneas “a” e “b”, do Edital nº 01/2013 de 
Abertura das Inscrições.

2.1. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, car-
teiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem 
documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados e protocolos.

2.2. Não serão aceitas cópias de documentos de identidade ou qualquer um dos documentos mencionados 
no item 2, deste Edital, ainda que autenticadas.

2.3. Não será aceito para a realização da prova qualquer outro tipo de protocolo de habilitação;
2.4. Sem documento de Habilitação, o candidato ficará impossibilitado de realizar a prova, mesmo que 

apresente Boletim de Ocorrência ou equivalente.
3. A Prova Prática de Direção Veicular terá caráter exclusivamente eliminatório, não interferindo na classifi-

cação do candidato e será aplicada apenas aos candidatos relacionados neste Edital de Convocação.
4. Aos candidatos que participarem da Prova Prática, serão atribuídos os conceitos “HABILITADO” ou 

“NÃO HABILITADO”.
a) A Prova Prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem).
b) Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 (cinquenta).
5. O candidato não HABILITADO na Prova Prática será eliminado do Concurso Público.
6. Durante a realização das Provas Práticas, o candidato somente poderá circular pelo local de prova acom-

panhado do Examinador ou seu auxiliar, não podendo retirar-se, sob pena de ser eliminado do Concurso Público.
7. Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência ou a participação de terceiros na realização das 

respectivas provas.
8. A prova para o cargo de Motorista CNH D, será realizada em carro até 8 passageiros.
9. Na Prova Prática de Direção, o candidato será submetido à avaliação individual visando a aferir sua habi-

lidade técnica para o desempenho eficaz das atividades relacionadas ao cargo para o qual concorre.
9.1. Critério de Avaliação:
a) Verificações preliminares no veículo;
b) Execução de manobras e tarefas pertinentes ao emprego;
c) Técnicas / habilidades na condução do veículo;
d) Finalização da tarefa e estacionamento do veículo;
e) Observação das normas básicas de trânsito, segurança e sociabilidade.
10. Na Prova Prática para Operador de Máquinas Pesadas, será composta por 3(três) fases:
Fase I – Máquina Pá Carregadeira;
Fase II – Máquina Retroescavadeira;
Fase III – Máquina Patrola.
9.2. Critérios de Avaliação:
Cada fase consistirá em duas etapas:
a) 1ª etapa – identificação geral e manutenção das máquinas e tratores;
b) 2ª etapa – funcionamento, condução, operação e segurança.
10. Será avaliada a identificação geral, a verificação da manutenção, o funcionamento, a condução, operação 

e segurança das máquinas e tratores.
10.1. A primeira etapa vale 30 (trinta) pontos e a segunda 70 (setenta) pontos, por fase.
Será considerado “HABILITADO” o candidato que obtiver, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos, de acordo 

com o critério (Fase I + Fase II + Fase III) .
10.2. Será ELIMINADO do concurso o candidato que não obtiver o mínimo de 30% (trinta por cento) de 

aproveitamento em qualquer uma das fases. O candidato não habilitado na Prova Prática será eliminado do Con-
curso.

Estância de Socorro, 18 de fevereiro de 2014.

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO
PREFEITO MUNICIPAL


