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

A Prefeitura Municipal de Sorocaba, Estado de São Paulo, torna pública a Retificação Parcial do Edital do
Concurso Público n.º 08/2014, publicado no Jornal do Município, no dia 19 de dezembro de 2014, RETIFICANDO:

1.

no capítulo I, item 2, os requisitos exigidos para os cargos ALMOXARIFE I - código 033 e MESTRE DE OBRAS –
código 037, com lotação no SAAE, onde se lê: “Ensino Fundamental Completo”, leia se: “Ensino Médio Completo” e
no Anexo III – Conteúdos Programáticos passam a ser os seguintes:

ENSINO MÉDIO COMPLETO
ALMOXARIFE I – SAAE
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e
antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral,
pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem.
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase.
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção.
Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e
2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais.
Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de
situações-problema.
Atualidades: Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e internacionais,
ocorridos a partir do 2º semestre de 2014, divulgados na mídia local e/ou nacional.
Noções de Informática: MS-Windows XP: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de
aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos,
cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e
numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2010:
estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos,
uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e
numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. Correio Eletrônico: uso de correio
eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: Navegação Internet, conceitos de URL,
links, sites, busca e impressão de páginas.
Conhecimentos Específicos: finalidade e espaço. Atribuições do cargo. Guarda de material; conservação, medidas de
segurança e formas de estocagem: previsão de consumo, requisição, fichas de prateleira e de estoque. Inventário.
Controle integral; Controle de estoques; Estoques; Avaliação dos estoques; Funções principais de um controlador de
estoques; Almoxarifados e Depósitos; Guarda de materiais e produtos; Entrada e saída de mercadorias e materiais;
Armazenamento e rotação de estoque; Avaliação; Instalação do almoxarifado. Noções sobre segurança no trabalho;
Noções de Ética; Respeito mútuo, justiça, diálogo, solidariedade; Noções de Higiene; Noções de Postura; Noções de
Layout; Noções de Programa-5S; Organização do trabalho; Classificação de Material; Riscos em eletricidade; Riscos
químicos; Química do fogo; Organização de estoques.
MESTRE DE OBRAS - SAAE
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e
antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral,
pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem.
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase.
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção.
Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e
2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais.

1

Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de
situações-problema.
Atualidades: Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e internacionais,
ocorridos a partir do 2º semestre de 2014, divulgados na mídia local e/ou nacional.
Conhecimentos Específicos: Interpretação de desenhos, plantas, esquemas e especificações, conhecimento de
elétrica, hidráulica e edificações. Higiene e segurança no trabalho. Interpretação de Projetos (desenhos e plantas).
Conhecimentos em instalações hidráulicas. Manutenção preventiva de equipamentos e redes elétricas. Conhecimentos
em instalações elétricas. Conhecimento de escala, nivelamento. Movimento da terra. Elaboração de relatórios de
obra/diário. Quantificação de serviços executados. Acompanhamento de Cronograma físico.

2.

no capítulo I, item 2, os requisitos exigidos para o cargo ENGENHEIRO DE SANEAMENTO I – código 054, com
lotação no SAAE, onde se lê: “Ensino Superior Completo em Engenharia Civil com especialização em Saneamento,
Registro no respectivo Conselho”, leia se:
- Ensino Superior Completo em Engenharia Civil
- Registro no respectivo Conselho

3.

no capítulo I, item 2, os requisitos exigidos para o cargo TÉCNICO AMBIENTAL – código 031, com lotação na
Prefeitura, onde se lê: “Ensino Superior Completo em Ecologia, Zoologia,Turismo ou Gestão Ambiental ou
licenciatura em Biologia”, leia se:
- Bacharelado em Biologia, ou Licenciatura em Biologia, ou formação Superior em Ecologia, Zoologia, Turismo ou
Gestão Ambiental.
E no Anexo III – Conteúdos Programáticos de conhecimentos específicos que passa a ser o seguinte:

TÉCNICO AMBIENTAL - PMS
Conhecimentos Específicos:
- DIAS, Genebaldo Freire. Educação Ambiental: Princípios e Práticas. Ed. Gaia, São Paulo, 2004.
- GUTIÉRREZ, Francisco; PRADO, Cruz. Ecopedagogia e cidadania planetária. São Paulo: Cortez; Instituto Paulo
Freire, 1999. 128 p.
- CARVALHO, Isabel C. M. Educação Ambiental: A formação do sujeito ecológico. São Paulo: Cortez, 2004. 256 p.
- JACOBI, PEDRO. Educação ambiental, cidadania e sustentabilidade. Cad. Pesqui. [online]. 2003, n.118, pp. 189206. ISSN 0100-1574. doi: 10.1590/S0100-15742003000100008.
- DIAS, Genebaldo Freire. Atividades Interdisciplinares de Educação Ambiental. Ed. Gaia, São Paulo, 2006.
GADOTTI, Moacir, PADILHA, Paulo Roberto, CABEZUDO, Alicia (2004). Cidade Educadora: princípios e
experiências. São Paulo: Cortez. Pág. 12.
-MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE/ PNUD. Agenda 21 brasileira: bases para discussão, 2000 .
- PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS: TEMAS TRANSVERSAIS (MEIO AMBIENTE ), Brasília 1997.
- Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA). Brasília, MMA/DEA, 3 ed., 2005 p
- MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. Malheiros Editores, 22º edição.
Smith, W. S., Mota Junior, V. D., Carvalho, J. L.. Biodiversidade do Município de Sorocaba. Sorocaba, SP: Prefeitura
Municipal
de
Sorocaba,
Secretaria
do
Meio
Ambiente,
2014.
272
p.
Disponível
em
<http://www.meioambientesorocaba.com.br/Pagina.aspx?pg=87>
- Dean, W.. A ferro e fogo: a história e a devastação da Mata Atlântica brasileira. 1. ed. São Paulo: Cia. das Letras,
2004.
- Jardim, A., Yoshida, C., Filho, J. V. M. 2012. Política nacional, gestão e gerenciamento de resíduos sólidos
- Philippi, Jr., A.; Malheiros, T. F.. Indicadores de sustentabilidade e gestão ambiental. 1. ed. BARUERI: MANOLE,
2013. v. 1. 800 p.
- Philippi Jr., A.; Romero, M.A. ; Bruna, G. C.. Curso de Gestão Ambiental. 1. ed. Barueri, SP: Manole, 2004. v. 1. 1045
p.
- Tundisi. J. G., Tundisi, T. M. Recursos Hídricos no Século XXI. 1. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2011. 328 p.
- Santos, R. F. . Planejamento Ambiental: Teoria e Prática - 2o edição. 2. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2007. v. 1.
184p .
- Sánches, L. E. . Avaliação de Impacto Ambiental: Conceitos e Métodos. 1. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2006. v.
1. 496p
- Giddens, Anthony. A política da mudança climática. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.
- Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000 - Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal,
institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências.
- Decreto Nº 4.340 , de 22 de agosto de 2002 - Regulamenta artigos da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, que
dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, e dá outras providências.

- Lei Municipal 11.022/2014 Plano Diretor de Sorocaba
- Lei Municipal 10.060/12 Política Municipal do Meio Ambiente
- Lei Federal 12.651/12 (e suas alterações) Código Florestal
- Lei Federal 9.605/98 Crimes Ambientais
- Decreto Federal 6.514/08 regulamenta a Lei 9.605/98
- Lei complementar 140/11 Licenciamento ambiental
- Decreto Municipal 21350/14 Licenciamento ambiental municipalizado
- Lei Municipal 4812/95 Corte e Poda de árvores
- Decreto Municipal 9515/95 regulamenta Lei 4812/95
- Decreto Municipal 21.007/14 Infrações ambientais
- Decreto Municipal 21.097/14 Compensação ambiental
- Resolução SMA 32/14 Restauração ecológica
- SEMA – Sorocaba - Secretaria do Meio Ambiente de Sorocaba. Prefeitura de Sorocaba. Disponível em:
<http://www.meioambientesorocaba.com.br/Pagina.aspx?pg=61>
Obs: As Leis municipais poderão ser consultadas no site www.sorocaba.sp.gov.br

4.

no capítulo II das inscrições item 14, onde se lê: Pedido de isenção de taxa de inscrição, leia-se: Pedido de
participação de candidato com deficiência (prova especial).

5.

no capítulo II, os itens 9.1.8, 9.1.9 e 9.1.10, passam a ter as seguintes redações:
9.1.8. O resultado da análise da documentação para solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição será
divulgado a partir das 15h do dia 30 de janeiro de 2015 no site www.consesp.com.br.
9.1.9. O candidato que desejar interpor recurso contra o indeferimento da solicitação de isenção do valor do
pagamento da taxa de inscrição, deverá fazê-lo através do site www.consesp.com.br no período de 02 e 03
de fevereiro de 2015.
9.1.10. A partir das 15h do dia 04 de fevereiro de 2015, estará disponível no site www.consesp.com.br o resultado
do recurso contra o indeferimento da solicitação de isenção do valor de pagamento da taxa de inscrição

6.

no capítulo IV, item 1, a composição da prova objetiva do cargo FISCAL DE SANEAMENTO I – Código 041, com
lotação no SAAE, passa a ser a seguinte:

Código
s dos
Cargos

41

7.

Cargos/Lotação

Fiscal de Saneamento I

Provas e Avaliação
Prova Objetiva
- Língua Portuguesa
- Matemática
- Atualidades
- Conhecimentos
Específicos
- Noções de Informática
- Teste de aptidão física

Nº de
Questõe
s
10
10
05
15
10
------

no Anexo III:
- excluir RDC n° 10 de 02/01/01 do Conteúdo Programático de Conhecimentos Específicos do cargo
FARMACÊUTICO I - PMS
- retificar no Conteúdo Programático de Conhecimentos Específicos dos cargos ASSISTENTE SOCIAL – PMS e
ASSISTENTE SOCIAL I – SAAE, onde se lê: Conhecimentos Específicos NOB/SUAS - Resolução 33-12/12/2006,
leia-se: Conhecimentos Específicos NOB/SUAS - Resolução 33, de 12/12/2012.
- retificar no Conteúdo Programático de Conhecimentos Específicos do cargo ARQUITETO I – PMS, onde se
lê: o Plano Diretor (lei municipal nº 8.181/2007), leia-se: - Lei Municipal 11.022/2014 Plano Diretor de Sorocaba.

8.

Os candidatos já inscritos para os cargos Almoxarife I – SAAE, Engenheiro de Saneamento I - SAAE, Mestre de
Obras – SAAE e Técnico Ambiental – PMS, NA CONDIÇÃO DE ISENTOS, que, em razão da presente retificação
não preencham os requisitos desses cargos, terão o direito de requerer a troca de cargo para o qual deseja realizar

a prova, no período de 23 a 25 de janeiro de 2015, devendo para tanto o interessado proceder da seguinte forma:
Acesse o site www.consesp.com.br, clique em concursos, recursos, solicitar, digite os dados e conclua o pedido de
TROCA DE CARGO.

9.

Os candidatos já inscritos para os cargos Almoxarife I – SAAE, Engenheiro de Saneamento I, Mestre de Obras –
SAAE e Técnico Ambiental – PMS NA CONDIÇÃO DE PAGANTES que, em razão da presente retificação não
preencham os requisitos desses cargos, deverão observar o abaixo especificado e optar por um dos procedimentos:
9.1- Requerer a troca de cargo para o qual deseja realizar a prova, no período de 26 de janeiro a 06 de
fevereiro de 2015, devendo para tanto o interessado proceder da seguinte forma: Acesse o site
www.consesp.com.br, clique em concursos, recursos, solicitar, digite os dados e conclua o pedido de TROCA
DE CARGO.
9.2- Os candidatos que não se interessarem pela troca de cargo terão o direito de requerer a devolução do
valor recolhido, no período de 26 de janeiro a 06 de fevereiro de 2015, indicando o número da agência, conta
corrente e banco a ser realizado o depósito de restituição, devendo para tanto o interessado proceder da
seguinte forma: Acesse o site www.consesp.com.br, clique em concursos, recursos, solicitar, digite os dados e
conclua o PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA INSCRIÇÕES.

10. No anexo V – cronograma previsto, retifica o seguinte:
DATAS
30/01/2015
02 e 03/02/2015
04/02/2015

EVENTOS
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 )

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

Comissão Permanente de Concursos e Processos Seletivos Públicos
Sorocaba, 22 de janeiro de 2015.

