PREFEITURA DE SOROCABA
FUNSERV – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS
SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
EDITAL DE RE- RETIFICAÇÃO
DO CONCURSO PÚBLICO Nº 08/2014

A Prefeitura Municipal de Sorocaba, Estado de São Paulo, torna pública a Re- Retificação Parcial do Edital do
Concurso Público n.º 08/2014, publicado no Jornal do Município, do dia 19 de dezembro de 2014 e a retificação
publicada no Jornal do Município, do dia 06 de março de 2015, RE - RETIFICANDO:

1.

No capítulo VI, o item 1 passa a ter a seguinte redação :

VI – 1. A prova objetiva será realizada nas seguintes datas e horários:
22 DE MARÇO DE 2015
8h00

14h30

Agente de Fiscalização - PMS
Agente de Vigilância Sanitária - PMS
Arquiteto I - PMS
Cirurgião Dentista - PMS
Encanador - PMS
Encanador - SAAE
Fisioterapeuta I - PMS
Fonoaudiólogo I - PMS
Médico Clínico Geral - PMS
Psicólogo I - PMS
Técnico Ambiental - PMS

Auditor Fiscal de Tributos – PMS
Secretario de Escola PMS

29 DE MARÇO DE 2015
8h00
Engenheiro de Saneamento I - SAAE
Engenheiro Mecânico I – SAAE
Pedreiro - SAAE
Pintor - SAAE
Telefonista Atendente - SAAE
Assistente Social I - PMS
Assistente Social – SAAE
Analista de Sistemas I – SAAE
Analista de Sistemas I – PMS
Economista – SAAE
Economista I - PMS
Contador I – SAAE
Contador I – PMS

14h30

Almoxarife I - SAAE
Carpinteiro - SAAE
Técnico em Eletrotécnica - SAAE
Mecânico de Manutenção Geral - SAAE
Mestre de Manutenção e Instalação de Rede SAAE
Mestre de Obras - SAAE
Oficial Aferidor Hidrometrista - SAAE
Oficial Pitometrista - SAAE
Operador de Máquinas Pesadas - SAAE
Operador de Telemetria - SAAE
Técnico de Tratamento - SAAE

1

12 DE ABRIL DE 2015
8h00

14h30

Auxiliar de Administração – FUNSERV
Auxiliar de Administração – PMS
Inspetor de Alunos - PMS
Médico Ginecologista – PMS
Médico Pediatra – PMS
Médico Plantonista Clínico Geral – PMS
Médico Plantonista Pediatra – PMS
Médico Psiquiatra – PMS
Médico do Trabalho - PMS

Auxiliar de Educação – PMS

26 DE ABRIL DE 2015
8h00

14h30

Agente Social – PMS
Auxiliar em Saúde Bucal – PMS
Bibliotecário I – PMS
Enfermeiro – FUNSERV
Enfermeiro – PMS
Engenheiro de Segurança do Trabalho I –
PMS
Farmacêutico I – PMS
Motorista – PMS

Fiscal de Saneamento I - SAAE

2. No capítulo XI DOS RECURSOS, os itens 1, 2 e 3, que passa a ter seguinte redação:
XI – DOS RECURSOS
1. O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis contados do 1º dia útil imediatamente seguinte ao da
data da divulgação.
2. Para recorrer o candidato deverá:
a)

acessar o site www.consesp.com.br

b)

em seguida clicar em CONCURSOS, RECURSOS, SOLICITAR e preencher os campos solicitados.

3.Todos os recursos deverão ser interpostos até 2 (dois) dias úteis a contar da divulgação, excluindo-se o dia da
divulgação para efeito da contagem do prazo:
a)

da isenção de taxa; (Jornal Oficial do município de Sorocaba)

b)

a homologação das inscrições; (Jornal Oficial do município de Sorocaba)

c)

dos gabaritos; (divulgação no site www.consesp.com.br)

d)

do resultado do concurso em todas as suas fases (prova objetiva e Teste de Aptidão Física) (Jornal Oficial do
município de Sorocaba).

3. No anexo V – cronograma previsto, retifica o seguinte:
ANEXO V – CRONOGRAMA PREVISTO
DATAS
19/12/2014
05/01/2015
05 a 07/01/2015
08,09 e 12/01/2015
30/01/2015
02 e 03/02/2015
04/02/2015
06/02/2015
20/03/2015
22/03/2015
24/03/2015
25 e 26/03/2015
27/03/2015
29/03/2015
31/03/2015
01 e 02/04/2015
10/04/2015
12/04/2015
14/04/2015
15 e 16/04/2015
17/04/2015
26/04/2015
27/04/2015
28 e 29/04/2015
15/05/2015
18 e 19/05/2015
12/06/2015
28/06/2015
17/07/2015
20 e 21/07/2015

31/07/2015

03 e 04/08/2015
14/08/2015
28/08/2015

EVENTOS
Publicação do Edital de Abertura de Inscrições
Início do período de inscrição
Período de inscrição para os candidatos que se sentirem beneficiados pelas Leis n os 8.004/2006
e 10.042/2012
Entrega dos envelopes com a Declaração de Isento nas Casas do Cidadão
Divulgação do resultado das solicitações de isenção de taxa de inscrição (somente no site
www.consesp.com.br )
Período de interposição de recurso relativo ao resultado das solicitações de isenção de taxa de
inscrição
Divulgação da análise de recurso relativo ao resultado das solicitações de isenção de taxa de
inscrição (somente no site www.consesp.com.br )
Término do período de inscrição
Publicação em jornal do comunicado da divulgação do gabarito
APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
Publicação do gabarito da prova objetiva (22/03), nos sites www.consesp.com.br e
www.sorocaba.sp.gov.br
Período de interposição de recurso contra o gabarito da prova objetiva do dia 22/03
Publicação em jornal do comunicado da divulgação do gabarito
APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
Publicação do gabarito da prova objetiva (29/03), no site www.consesp.com.br e
www.sorocaba.sp.gov.br
Período de interposição de recurso contra o gabarito da prova objetiva do dia 29/03
Publicação em jornal do comunicado da divulgação do gabarito
APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
Publicação do gabarito da prova objetiva (12/04), no site www.consesp.com.br e
www.sorocaba.sp.gov.br
Período de interposição de recurso contra o gabarito da prova objetiva do dia 12/04
Publicação em jornal do comunicado da divulgação do gabarito
APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
Publicação do gabarito da prova objetiva (26/04), no site www.consesp.com.br e
www.sorocaba.sp.gov.br
Período de interposição de recurso contra o gabarito da prova objetiva do dia 26/04
Publicação: referente à aplicação das provas dos dias 22/03/2015, 29/03/2015, 12/04/2015 e
26/04/2015
a) da análise dos recursos contra o gabarito da prova objetiva;
b) do resultado da prova objetiva;
c) da classificação prévia, cargos com apenas prova objetiva;
Período de interposição de recurso contra o resultado da prova objetiva e a classificação prévia
Publicação:
a) da análise dos recursos contra a prova objetiva e a classificação prévia;
b) da relação dos candidatos que farão teste de aptidão física
c) convocação para pericia médica dos candidatos com deficiência aprovados na prova objetiva,
exceto para o cargo de Fiscal de Saneamento I.
Aplicação do teste de aptidão física para o cargo de Fiscal de Saneamento I
Publicação do resultado do teste de aptidão física
Período de interposição de recurso contra o resultado do teste de aptidão física, no site
www.consesp.com.br
Publicação:
a) da análise dos recursos contra o resultado do teste de aptidão física;
b) classificação prévia do cargo de Fiscal de Saneamento I.
c) Convocação para pericia médica dos candidatos com deficiência, para o cargo de Fiscal de
Saneamento I, aprovados na prova objetiva e prova de aptidão física TAF.
Período de interposição de recurso contra a classificação prévia do cargo de Fiscal de
Saneamento I.
Publicação:
a) da análise dos recursos contra a classificação prévia do cargo de Fiscal de Saneamento I.
b) da classificação definitiva
c)resultado da pericia médica para o cargo de Fiscal de Saneamento I.
Publicação da homologação

E para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.

Sorocaba, 06 de março de 2015.
Comissão Permanente de Concursos e Processos Seletivos Públicos
Maria José Pereira dos Passos Santana

