
 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA 

EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO 001/2020 

ADITIVO 004/2020 

 

A Prefeitura Municipal JANDIRA/SP, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Manoel 
Alves Garcia, 100, Jd. São Luiz, Jandira - SP neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Ilmo. Sr. 

Paulo Fernando Barufi da Silva, no uso de suas atribuições legais, torna público o 4º ADITIVO ao 

Edital No. 001/2020, conforme segue: 
 

 

CONSIDERANDO o Princípio da Publicidade norteador da Administração Pública, que implica na 
ampla divulgação de todos os seus atos internos e externos;  

 

CONSIDERANDO o Princípio da Legalidade e vinculação aos termos do edital do certame; 

 
 

 

DECIDE: 

 

 

Art. 1º. Retifica-se o item 5. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, passando a ter as seguintes datas: 

 

 

5. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

ATIVIDADE DATAS E PRAZOS* 

Período de inscrição 08/07 a 08/08 de 2020 (Reabertura) 

Homologação dos candidatos pagos e relação dos 

candidatos inscritos como pessoa com 

deficiência, correções de dados do candidato. 

 

Até 20 de agosto de 2020 

Recurso contra a homologação dos candidatos 

pagos, contra a relação dos candidatos inscritos 

como pessoa com deficiência, correções de dados 

do candidato. 

Dois dias úteis após publicação 

Homologação dos candidatos pagos, relação dos 

candidatos inscritos como pessoa com 

deficiência, correções de dados do candidato – 

Pós recursos. 

Até 1º de setembro de 2020 

Data da Prova Objetiva. 11 de outubro de 2020. 

Prova de Títulos. 

11 de outubro de 2020. 

A entrega dos títulos será feita no mesmo dia, local 

e hora da Prova Objetiva 

Horário das provas. A ser divulgado 

Gabarito preliminar da prova objetiva. 12 de outubro de 2020. 

Recurso contra o gabarito preliminar. Dois dias úteis após publicação 

Gabarito pós-recursos. Até 06 de novembro de 2020. 

Resultado Preliminar da Prova Objetiva e da 

Prova de Títulos. 
Até 10 de novembro de 2020. 



 
Recurso contra o Resultado Preliminar da Prova 

Objetiva e da Prova de Títulos 
Dois dias úteis após a divulgação 

Resultado Pós-recursos da Prova Objetiva e da 

Prova de Títulos 
Até 27 de novembro de 2020. 

Resultado Final – EXCETO cargos com Prova 

Prática 
Até 30 de novembro de 2020. 

Data da Prova Prática 

As datas referentes à Prova Prática serão dadas a 

conhecer em Edital de Convocação específico para 

essa prova. 

 

Art. 2º Retifica-se o CAPÍTULO X – DOS RECURSOS, item 2., passando a ter a seguinte redação: 

 

CAPÍTULO X – DOS RECURSOS 
 

2. O prazo para a interposição de recursos será de 02 (dois) dias úteis, contados a partir do primeiro dia 
útil subsequente à data de publicação do objeto do recurso. 

 

 

 

Art. 3º Retifica-se o CAPÍTULO IV - DO CONCURSO PÚBLICO, Prova Prática, subitem 1.1.3, 

incluindo-se o cargo de Motorista de Ônibus Escolar, conforme segue: 

 
1. O concurso constará de:  

 

1.1.3. Prova Prática de caráter eliminatório e classificatório para os cargos de Pintor, Pedreiro, 
Eletricista Predial, Encanador, Motorista de Ambulância e Motorista de categoria D e 

Motorista de ônibus Escolar 

. 

 
Art. 4º Retifica-se o CAPÍTULO IX – PROVA PRÁTICA, item 1, incluindo-se o cargo de Motorista 

de Ônibus Escolar, passando a figurar da seguinte forma: 

 

1. A Prova Prática para Eletricista Predial, Encanador, Motorista Categoria D, Motorista de 

Ambulância, Pedreiro e Pinto e Motorista de Ônibus Escolar, de caráter eliminatório e 

classificatório será regida por Edital Regulamentar e de Convocação publicado no site 
www.consulpam.com.br, onde constarão todas as informações necessárias ao candidato(a), dentre elas: 

local, dia, horário da prova e critérios de avaliação. 

 

 

 

Art. 5º. Acrescenta-se ao CAPÍTULO IX – PROVA PRÁTICA, item 3, o subitem 3.7.  Motorista de 

Ônibus Escolar, conforme abaixo: 
 

3. Somente farão a Prova Prática: 

 
 

3.7. Motorista de Ônibus Escolar: Ser aprovado nas provas objetivas e mais bem classificados até 

a 10ª (décima) posição. Pessoa com Deficiência: classificados até a 5ª (quinta) posição. 

 

 

 

 

http://www.consulpam.com.br/


 
 

Art. 6º. Retifica-se o CAPÍTULO XV – DA CLASSIFICAÇÃO, item 4, passando a figurar como 

da seguinte forma: 

 

 
4. Será eliminado o candidato que não obtiver, em todas as avaliações, a pontuação mínima de 50% 

(cinquenta por cento) e em cada uma das provas tanto de conhecimentos gerais quanto 

conhecimentos específicos. 
 

 

Art. 7º. Retifica-se o ANEXO I, no que tange ao Requisito / Escolaridade do cargo de 

ASSISTENTE DE PRÁTICAS ESPORTIVAS, passando a constar conforme abaixo: 
 

ANEXO I 

Relação dos Cargos do Concurso Público, número de vagas, salário, carga horária e 

escolaridade. 

 

TABELA DE CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

 
Cód. Cargo Carga 

Horária 

Semanal 

Requisitos /  Escolaridade Vencimento 

Base (R$) 

AC PCD 

58 
ASSISTENTE DE 

PRÁTICAS ESPORTIVAS 
25 h/s 

Nível Superior em Educação 

Física com formação em 

Bacharelado (Resolução 

CNE/CES 07/04) 

ou  

Licenciatura Plena 

(Resolução CFE 03/87 

Licenciado  / Bacharel)  

+  

Registro no CONFEF ou 

CREF. 

 

 

R$ 1.128.09 

+  

Vale Transporte e 

Vale Alimentação 

2 

 

 
 

 

Art. 8º. Retifica-se o ANEXO III - PROGRAMA DAS PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO 

001/2020, no que diz respeito às disciplinas da Prova de Conhecimentos Gerais dos Níveis 

Médio/Técnico e Superior, dos quais excluem-se as disciplinas de Direito Administrativo e Atualidades, 

conforme segue: 

 

1.2. PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODAS AS FUNÇÕES DE NÍVEL 

MÉDIO/TÉCNICO 

1.2.1. LÍNGUA PORTUGUESA 

Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não literário, narrativo, 

descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e emprego dos 

vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português. Morfologia: 



 
reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras; 
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos 

de coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e 

verbos; padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual. 
Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de 

linguagem. Reescrita de frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma 

culta. 
 

 

 

1.2.2. CONHECIMENTOS MATEMÁTICOS 

Raciocínio Lógico. Conjuntos Numéricos: Números Naturais, Inteiros e Racionais. Resolução de 

problemas envolvendo as quatro operações. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Geometria 

Plana: Perímetro e áreas. Estatística: Média, moda e mediana. Sistema monetário brasileiro. Sistema de 
medidas: Comprimento, capacidade, superfície, massa e tempo. 

 

1.2.4. NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

Fundamentos do Windows (7 e posteriores): operações com janelas, menus, barra de tarefas, área de 
trabalho, trabalho com pastas e arquivos, localização de arquivos e pastas, movimentação e cópia de 

arquivos e pastas, criação e exclusão de arquivos e pastas, compartilhamentos e áreas de transferência. 

Configurações básicas: resolução da tela, cores, fontes, impressoras, aparência, segundo plano e protetor 
de tela. Conceito básico de Internet e intranet e utilização de tecnologias, ferramentas e aplicativos 

associados. Principais navegadores. Ferramentas de busca e pesquisa. MS Office 2013. Correio 

eletrônico: conceitos básicos; formatos de mensagens; transmissão e recepção de mensagens; catálogo 
de endereços; arquivos anexados; uso dos recursos; ícones; atalhos de teclado.  

 

 

 

1.3. PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODAS AS FUNÇÕES DE NÍVEL 

SUP ERIOR 

1.3.1. LÍNGUA PORTUGUESA 

Compreensão e interpretação de textos: situação comunicativa, pressuposição, inferência, ambiguidade, 

ironia, figurativização, polissemia, intertextualidade, linguagem não-verbal. Tipos e gêneros textuais: 

narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo, instrucionais, propaganda, editorial, cartaz, anúncio, 
artigo de opinião, artigo de divulgação científica, ofício, carta. Estrutura Textual: Progressão temática, 

parágrafo, frase, oração, período, enunciado, pontuação, coesão e coerência. Variedade linguística, 

formalidade e informalidade, formas de tratamento, propriedade lexical, adequação comunicativa. 

Língua padrão: ortografia, acentuação, cargo do sinal indicativo de crase. Pontuação. Formação de 
palavras, prefixo, sufixo, classes de palavras, regência, concordância nominal e verbal, flexão verbal e 

nominal, sintaxe de colocação; Produção Textual. Semântica: sentido e cargo dos vocábulos; campos 

semânticos; cargo de tempos e modos dos verbos em português. Morfologia: reconhecimento, cargo e 
sentido das classes gramaticais. Termos da oração; processos de coordenação e subordinação; 

transitividade e regência de nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal no português. 

Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: substituição, deslocamento, paralelismo. Norma 

culta. 
 

1.3.2. CONHECIMENTOS MATEMÁTICOS  

Raciocínio Lógico. Conjuntos: Relações de pertinência, inclusão, igualdade e operações. Razão e 
Proporção. Geometria Plana e Espacial. Regra de três simples e composta. Porcentagem e Juros Simples. 

Sistema Lineares. Progressão Aritmética e Geométrica. Análise Combinatória e Probabilidade. 

Estatística: Média, moda e mediana. Trigonometria no Triângulo Retângulo.  
 

 



 
1.3.4. NOÇÕES DE INFORMÁTICA  

Fundamentos do Windows (7 e posteriores): operações com janelas, menus, barra de tarefas, área de 

trabalho, trabalho com pastas e arquivos, localização de arquivos e pastas, movimentação e cópia de 

arquivos e pastas, criação e exclusão de arquivos e pastas, compartilhamentos e áreas de transferência. 
Configurações básicas: resolução da tela, cores, fontes, impressoras, aparência, segundo plano e protetor 

de tela. Conceito básico de internet e intranet e utilização de tecnologias, ferramentas e aplicativos 

associados. Principais navegadores. Ferramentas de busca e pesquisa. MS Office 2013 e 33 posteriores. 
Correio eletrônico: conceitos básicos. Formatos de mensagens. Transmissão e recepção de mensagens. 

Catálogo de endereços. Arquivos anexados. Uso dos recursos. Ícones. Atalhos de teclado.  

 

Art. 9º. Retifica-se o conteúdo programático da Prova de Conhecimentos Específicos do cargo de 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA, passando a constar conforme abaixo: 

 

19. TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

 

Proteção Radiológica; Radiologia Pediátrica; Radiologia geral; Exames contrastados; 

Ressonância Magnética; Tomografia Computadorizada; Mamografia; Anatomia Radiológica. 

Noções de Anatomia Humana: sistema músculo-esonético, sistema respiratório, sistema 

digestivo, sistema gênito-urinário, sistema nervoso central, sistema cardiovascular. 

Propriedades das Radiações: Obtenção da Radiação X, Propriedade Biológica – Noções de 

Proteção, Propriedade Fotográfica, Convenção Luminosa. Técnicas de Realização de Exames: 

Radiografias de Crânio, Radiografias de Seis da Face, Radiografias de Cavum, Radiografias de 

Mastoides, Radiografias de Órbitas, Radiografias de Coluna Cervical, Radiografias de Coluna 

Dorsal, Radiografias de Coluna Lombo-Sacra, Radiografias de Sacro e Cóccix, Radiografias de 

Sacro Ilíacas, Radiografias de Bacia, radiografia de Tórax, Radiografias de Arcos Costais e 

Esterno, Radiografias de Coração e Vasos da Base, Radiografias de Abdômen, Radiografias de 

Segmentos Apendiculares, Radiografias de Articulações. Processamento de imagens digitais; 

Informática aplicada ao diagnóstico por imagem; Processamento digital de imagens: ajustes para 

a qualidade das imagens;  Equipamentos utilizados no processamento de imagens digitais; 

Técnicas de trabalho na produção de imagens digitais; Protocolos de operação de equipamentos 

de aquisição de imagem; Câmara escura – manipulação de filmes, chassis, écrans reveladores e 

fixadores, processadora de filmes; Câmara clara – seleção de exames, identificação, exames 

gerais e especializados em radiologia. 

 

Art. 10.  Permanecem inalteradas as demais disposições contidas no Edital 001/2020. 

 

Jandira/SP, 26 de agosto de 2020. 

 

 
 

 

PAULO FERNANDO BARUFI DA SILVA  

Prefeito Municipal 


