
cÂmeRl MUNrcrpAL oe resoÃo DA sERRA

coNcu RSo púalrco o2l 2022
,

EDtrAt DE ABERTURA DE tNscRtçÕEs

PARA coNcuRso PúBUco

cÂrulRl nauttctpat oe ilaoÃo DA sERRA/sp - coNcuRso eúeuco ozlzozz

o Presidente da câmara do Município de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pela legislação em vigor, torna público a âbertura das inscrições e estabelece normâs para a
realização do Concurso Público, para provimento de cargos do quadro permanente de servidores.

1. OAS OTSPOS'çõI' PRELTM//NARES

tlvl\lrr.-ísP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade do AVANÇASP, obedecidas as normas
deste Edital, seus anexos e eventuais retificações.

O Concurso destina-se ao preenchimento das vagas indicadas nos ltens 2.1. e das que vierem a

surgir a partir da publicação deste Edital, de acordo com a disponibilidade orçamentária, relativas
aos cargos constantes no Capítulo 2 deste Edital, obedecida a ordem classificatória, durante o
prazo de validade previsto neste Edital.

O Concurso Público terá validade de 2 (dois) anos, a contar da data da publicação da
homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da CÂMARA
MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA.

Os candidatos nomeados estarão subordinados às normas Constitucionais aplicáveis, ao regime
Estatutário e às Leis Complementares Municipais ns 305/2013, 338/20L7,353/2018, 39B/ZOZZ,
alterações posteriores, bem como às demais normas vigentes.

A descrição das atribuições básicas dos cargos consta do Anexo ldeste Edital.

O conteúdo programático consta do Anexo ll deste Edital.

Todos os questionamentos relacionados ao presente Edital deverão ser encaminhados ao Serviço
de Atendimento ao Candidato - SAC do AVANçASP por meio do Fole Conosco (e-moil) no
endereço eletrônico www. ava ncasp.org. br ou pelo telefone (019) 3816-6835, de segunda a sexta-
feira, úteis, das 09 às 17 horas (horário de Brasília).

A inscrição do candidato implicará a concordáncia plena e integral com os termos deste Editâ|.

1.5.

1.6.

r.7.

1.8.

2. DOS CARGOS

2.L. Os cargos, número de vagas, vencimentos base, cargas horárias, requisitos e valores das
inscriçôes são os seguintes:

Cârgo VaBas
Vencimênto

Besê'tt

Czrya
Horária

Semanal
Requisitos

Ensino Fundamental
Completo

: Cesta Básica, Cesta de Limpeza e Higiene, Vele Transporte, Vale Refeição no valor de RS 929,06

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO

Benefícios**
para Convênio Médico contratado Câmara

VALOR DA TNSCR|çÃO RS 4s,OO

e subsídio de RS

Auxiliar de Serviços Gerais 01 +CR

v. Def

Rs 1.81s,00 40h
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ENSINO SUPERIOR COMPTEÍO vAroR DA |NSCR|çÃO Rs 79,q)

Benefícios**: Cesta Básica, cêste de Limpeze e Higiene, Vale Transporte, vale Refeição no valor de RS 929,06
e subsídio de R$ 250,00 paÍa Convênio Médico contratado pêla Câmare.

C-arBo Vatas
I

V. Def
Vencimento

Base"'

Car8a

Horária
semanal

Requisitos

I Ensino Superior
Completo em Análise dos

Sistemas, Ciência da

Computação ou correlato

Analista de Tecnologia da

lnformação
01 +CR Rs 6.22s,00 40h

Notas

* A redação original da Lei Complementar Municipal ns 305/2013, alterada pela Lei Complementar Municipal ne

353/2OL8, consta a nomenclatura oficial "Vígilante", todavia ver,fica-se pela natureza do cargo e pelas atribuições
pertinentes, que em verdade se trata de "Vigia", uma vez que referido profissional atua desarmado (sem porte de
arma de fogo) e está desobrigado de cumprir as condiçôes e exigências da Lei Federal aa 7.!02/8! e alterações
posteriores.

** Benefícios: O Vale transporte é concedido mediante o desconto de 6% (seis por cento), conforme legislação
pertinente. O subsídio para convênio médico é exclusivo do servidor (não inclui dependentes) e se destina à plano
escolhido pelo próprio servidor dentre aqueles oferecidos pela Câmara Municipal de Taboão da Serra. Na

hipótese de o servidor desejar incluir dependentes, o mesmo deverá arcar com os custos integrais do plano.

*** Valores de referência vigentes a partir de L2/2O27, conforme Lei Complementar Munlcipal nç 38812022.

V. Def.: Vagas destinadas à candidatos com deflclência.

CR: Cadastro Reserva - uma vez que o Concurso Público também se destina à vagas que vierem à ser criadas.

Benefíciost*: Cesta Básica, Cesta de Limpeza e Higiene, vale TÍansporte, Vale Refeição no valor de RS 929,06
e subsÍdio de R$ 250,00 parâ Convênlo Médico contratado pela C.iimaÍa.

vAroR DA TNSCRTçÃO Rs 62,00ENSINO MÉDIO COMPLETO

RequisitosCargo
Cârge

Horáría
Semanal

Venclmento
Base"r

Auxiliar de Administração 10 + CR Rs 2.s65,00 40h Ensino Médio Completo1
I

Ensino Médio Completo
+ Especialização ou Curso

] Técnico em Tecnologia
da lnformação ou

correlato

02+CR Rs 4.72s,00 I +O n
Técnico de Tecnologia da

lnformação

Vigia * 01 +CR Rs 2.02s,00 40h
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2.2.

3. DA' INSCRiçÔES

Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital, seus anexos, eventuais
retificações e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos ou de que preencherá no
período oportuno descrito neste Capítulo.

3.1.

3.2.

As inscrições para o Concurso Público encontrar-se-ão abertas no período de 23 de Setembro de
2022 até 24 de Outubro de 2022.

Para efetuar sua inscrição, o interessado deverá acessar, via lnternet, o endereço eletrônico
www.ava ncasp. ors.br e localizar a área destinada ao Concurso Público da CÂUIRA MUNICIPAL DE

TABOÃO DA SERRA. Todas as publicações serão realizadas neste endereço eletrônico, sendo de
inteira responsabilidade do interessado seu acompanhamento.

Taboão da Serra,23 de Setembro de 2022

rvA

Presidente da Câmara
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