PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 05/2019
A Prefeitura Municipal de Limeira torna pública a realização de Concurso Público – Edital nº 05/2019 de Provas Objetivas para
provimento de cargos públicos efetivos de seu quadro de pessoal, sob o regime estatutário, regido pela Portaria nº 1.303/2019, pela
Lei Municipal nº 41/1991 (Estatuto do Servidor Público do Município de Limeira), Lei Municipal nº 3691/2004, Lei Municipal nº
5770/2016, Lei Municipal nº 5706/2016, Lei Municipal nº 3137/1999, Lei Municipal nº 3276/2001, Lei Municipal nº 5946/2017, Decreto
Federal nº 3298/1999, Lei Federal nº 10.471/2003 e Lei Federal nº 13.872/2019, Decreto Federal nº 5.296/2004, Lei Estadual nº
14.481/2011, Lei Federal nº 7853/1989, Lei Federal nº 12.764/2012, Decreto Federal nº 8368/2014 , Lei Estadual nº 16.769/2018, Lei
Orgânica do Município, Súmula STJ 377, Lei Municipal nº 745/2015 e suas alterações, Lei Municipal nº 6.293/2019, de acordo com as
normas e condições estabelecidas neste e seus anexos.
I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade do INSTITUTO ÁGUIA, site: www.institutoaguia.org.br e e-mail:
aguiaconcursos@institutoaguia.org.br, obedecidas as normas deste Edital, cujas atribuições ultimam-se com a publicação do ato que
homologa o resultado final do Concurso.
1.1.1. O Concurso Público destina-se a selecionar candidatos para provimento de cargos efetivos em Regime Estatutário, vagos e
daqueles que vierem a vagar ou a serem criados no prazo de validade do presente certame, conforme relação apresentada no Capítulo
II deste Edital.
1.2. O candidato classificado poderá ser convocado para ocupar cargo efetivo em qualquer unidade da Prefeitura Municipal de Limeira,
obedecendo exclusivamente aos critérios das necessidades específicas da Municipalidade e o relevante interesse público.
1.2.1. O candidato empossado deverá prestar serviços no local e horário estabelecidos, obedecida a carga horária semanal e o horário
de trabalho diário, ambos determinados pela Administração Municipal.
1.2.1.1. O horário e o local de trabalho poderão ser alterados a qualquer momento, à critério exclusivo do serviço público.
1.2.1.2. O candidato empossado deverá prestar serviços dentro do horário estabelecido pela Prefeitura Municipal de Limeira, podendo
ser em turnos ou regime de escalas, em dias de semana, sábados, domingos e feriados, respeitada a jornada semanal de trabalho.
1.3. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração de opção de cargo para realização da prova objetiva sob hipótese
alguma. Portanto, antes de efetuar o pagamento do valor de inscrição, o candidato deve verificar atentamente a opção de cargo
preenchida e período para realização da prova objetiva.
1.4. Para todos os fins deste Concurso Público será considerado o horário oficial de Brasília/DF.
1.5. Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital somente poderão ser feitas por meio de Edital de Retificação.
1.6. A Prefeitura Municipal de Limeira e o Instituto Águia não se responsabilizam por informações de qualquer natureza, divulgadas por
terceiros.
1.7. Acarretará a eliminação do candidato no Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de
burlar a quaisquer das normas definidas neste Edital e/ou em outros Editais relativos ao Concurso Público, nos comunicados e/ou nas
instruções constantes de cada prova.
1.8. A Administração reserva-se ao direito de proceder às contratações, em número que atenda ao interesse e às necessidades do
serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número de vagas ofertadas neste Edital, das que vierem a surgir ou forem
criadas por lei, dentro do prazo de validade do Concurso Público.
1.9. Os documentos produzidos e utilizados pelos candidatos em todas as fases do Concurso Público são de uso e propriedade exclusivos
da Banca Examinadora, sendo terminantemente vedada a sua disponibilização a terceiros ou a devolução ao candidato.
1.10. O Instituto Águia e a Prefeitura Municipal de Limeira reservam-se ao direito de promover as correções que se fizerem necessárias,
em qualquer fase do presente certame ou posterior ao mesmo, em razão de atos não previstos ou imprevisíveis.
1.11. A supervisão, fiscalização e acompanhamento do Concurso Público será realizada pela Comissão para acompanhar a realização do
Concurso Público, designada pela Prefeitura Municipal de Limeira por meio da Portaria nº 1303, publicada no Jornal Oficial do Município
de Limeira em 9 de outubro de 2019.
1.12. Constam neste Edital os seguintes anexos:
Anexo I – Descrição Sumária e Detalhada dos Cargos
Anexo II - Conteúdo Programático
Anexo III – Documentação para Posse
Anexo IV – Modelo de Atestado
Anexo V – Cronograma (Datas Previstas)
II – DOS CARGOS
2.1. O código do cargo, o cargo, o número de vagas previstas, o número de vagas previstas para pessoas com deficiência (PCD), o número
de vagas previstas para cotas raciais (negros, negras ou afrodescendentes), o número de vagas previstas para idosos (idade igual ou

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 05/2019
superior a 60 anos), a carga horária semanal, o vencimento (salário base), os requisitos e o valor da inscrição, estão especificados a
seguir:
Tabela de Cargos do Edital nº 05/2019

Código
do Cargo

214

Cargo

Agente de
Trânsito

Total de
Vagas

4

*PCD

-

Cota
Racial

1

Cota Carga Vencimento
Idoso Horária
R$

-

40h/s

2.143,33

Requisitos
Escolaridade: Médio Completo; Carteira Nacional
de Habilitação válida – Categoria “AB”;
Disponibilidade para trabalhar aos sábados,
domingos e feriados e em regime de escala.

Valor da
Inscrição
R$

32,00

* PCD=pessoacom deficiência h/s= horas semanais
2.2. Para os cargos que não possuem vagas disponíveis para reserva de vagas para candidatos com deficiência, uma vez que a
quantidade não comporta o percentual exigido, nos termos do que dispõe a legislação, caso surjam mais vagas durante o prazo de
validade deste Concurso Público, os candidatos com deficiência, que tiverem indicado esta condição no momento da inscrição e forem
aprovados no atual certame, em igualdade de condições com os demais candidatos, poderão ser convocados de acordo com a legislação
pertinente no Capítulo VIII deste Edital.
2.3. Para os cargos que não possuem vagas disponíveis para reserva de vagas para cotas raciais (negros, negras ou afrodescendentes),
uma vez que a quantidade não comporta o percentual exigido, nos termos do que dispõe a legislação, caso surjam mais vagas durante
o prazo de validade deste Concurso Público, os candidatos inscritos nas cotas raciais que fizeram essa opção no momento da inscrição
e forem aprovados no atual certame, em igualdade de condições com os demais candidatos, poderão ser convocados de acordo com a
legislação pertinente no Capítulo IX deste Edital.
2.4. Para os cargos que não possuem vagas disponíveis para reserva de vagas para candidatos idosos, uma vez que a quantidade não
comporta o percentual exigido, nos termos do que dispõe a legislação, caso surjam mais vagas durante o prazo de validade deste
Concurso Público, os candidatos inscritos na cota para idosos, que tiverem indicado esta condição no momento da inscrição e forem
aprovados no atual certame, em igualdade de condições com os demais candidatos, poderão ser convocados de acordo com a legislação
pertinente no Capítulo X deste Edital.
2.5. Para fins de comprovação dos requisitos exigidos na Tabela de Cargos deste Capítulo, o candidato aprovado deverá apresentar, no
ato da posse, os documentos listados no Anexo III deste Edital, além de outros determinados pela Prefeitura Municipal de Limeira, por
ocasião de sua convocação, ficando excluído do Concurso Público aquele que não os apresentar.
2.6. Após a entrada em exercício no cargo, o servidor estará sujeito ao cumprimento do estágio probatório, pelo período de 3 (três)
anos de efetivo exercício no cargo, durante o qual será apurada a aptidão e a compatibilidade do perfil do servidor com as atribuições
do cargo no qual foi admitido, com as competências comportamentais necessárias para o apropriado desempenho de suas atividades
no cargo, além de suas qualidades, aptidões e capacidade às funções a serem exercidas, podendo ser exonerado caso não preencha as
condições exigidas para o exercício do cargo público, conforme §4º do Artigo 41 da Constituição Federal e Lei Municipal 41/1991
(Estatuto do Servidor Público do Município de Limeira) e demais normas que regem a matéria.
2.6.1. A relação das atribuições - Descrição Sumária e Detalhada dos Cargos - estão descritas no Anexo I deste Edital.
2.7. Não será permitido acúmulo de cargo, emprego ou função pública, conforme determina a Constituição Federal, exceto nos casos
previstos nos termos dos incisos XVI, XVII e §10 do Artigo 37 da Constituição Federal.
2.8. De acordo com o inciso XVII do mesmo artigo, o acúmulo estende-se a cargos, empregos e funções e abrange autarquias, fundações,
empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder
público, mesmo que não seja no regime estatutário, incluindo ainda, aposentadorias recebidas de órgãos públicos.
2.9. Nos casos em que houver exceção e o acúmulo for considerado legal, de acordo com o estabelecido nos incisos XVI e XVII do art.
37 da Constituição Federal, a somatória das duas jornadas de trabalho não poderá ultrapassar o total de 60 (sessenta) horas semanais,
conforme estabelece a legislação.
2.10. A inobservância das disposições referentes ao acúmulo, importará responsabilidade administrativa do servidor, o que poderá
ocasionar, inclusive, sua demissão de ambos os cargos após o devido processo administrativo disciplinar.
2.11. É de responsabilidade do candidato verificar as regras impostas pela Constituição Federal em referência ao acúmulo de cargos
e/ou empregos públicos.
III - DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NOS CARGOS
3.1. Além dos requisitos citados na Tabela de Cargos constante no item 2.1 do Capítulo II, o candidato deverá atender ao Art. 118 e seus
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parágrafos da Lei Orgânica do Município cumulativamente, no ato da posse do cargo, aos seguintes requisitos:
a) Ter sido aprovado e classificado no Concurso Público, na forma estabelecida neste Edital e seus Anexos;
b) Ter nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e
Portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do parágrafo 1º, artigo 12 da Constituição Federal e do
Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta, promulgado no Brasil por meio do Decreto nº 3927/01;
c) Estar no gozo dos direitos Políticos e Civis;
d) Ser eleitor e estar quite com as obrigações eleitorais;
e) Haver cumprido as obrigações para com o Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
f) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos até a data da posse;
g) Não ter sido condenado por crime contra o Patrimônio, Administração, a Fé Pública, contra os Costumes e os previstos na Lei 11.343
de 23/08/2006;
h) Não ter sido demitido ou exonerado do serviço público (federal, estadual ou municipal) em consequência de processo administrativo,
conforme Art. 161 da Lei Complementar nº. 41/1991 (Estatuto dos Funcionários Públicos de Limeira-SP);
i) Não registrar antecedentes criminais ou, no caso destes, ter cumprido integralmente as penas cominadas;
j) Não ter acúmulo ilegal, conforme estabelece o Artigo 37 da Constituição Federal e itens 2.7.e 2.8. – Capítulo II deste Edital.
k) Ter aptidão física e mental e não ser pessoa com deficiência incompatível com o exercício do cargo;
l) Não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria compulsória nos termos do Artigo 40, inciso II, da
Constituição Federal.
m) O candidato que prestar declaração falsa, inexata, ou ainda, que não satisfaça a todas as condições estabelecidas neste Edital, terá
sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado na prova e que o fato seja
constatado posteriormente.
3.2. No ato da posse, todos os requisitos especificados no Capítulo II, bem como os descritos neste Capítulo, deverão ser
comprovados mediante apresentação de documento original juntamente com fotocópia caso esta seja solicitada em listagem
específica, sendo excluído do concurso aquele que não os apresentar. As informações sobre a documentação necessária podem ser
consultadas no Anexo III deste Edital.
IV - DAS INSCRIÇÕES
4.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação
às quais não poderá alegar desconhecimento.
4.1.1. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor de inscrição somente após
tomar conhecimento de todos os requisitos e condições exigidos para o Concurso.
4.1.2. Ao inscrever-se o candidato deverá indicar no Formulário de Inscrição o código de opção de cargo conforme tabela constante no
item 2.1 do Capítulo II deste Edital e na barra de opções do Formulário de Inscrição.
4.1.3. Ao inscrever–se no Concurso o candidato deverá observar atentamente as informações sobre a aplicação das provas (Capítulos
XI e XII) uma vez que só poderá concorrer a um cargo por período de aplicação das provas, considerando que nesta mesma data
estão previstas aplicações de provas para outros cargos da Prefeitura de Limeira.
4.1.3.1. No caso de inscrição para mais de 1 (um) cargo, com aplicação no mesmo dia e período, o candidato será considerado ausente
naquela prova em que não comparecer, sendo eliminado deste Concurso Público nesse respectivo cargo.
4.1.3.1.1. Caso o candidato tenha efetuado o pagamento de duas ou mais inscrições para opções de cargos com a aplicação da prova
em mesmo período e data, naqueles cargos onde o mesmo será considerado ausente NÃO HAVERÁ SOB HIPOTESE ALGUMA A
DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS DE INSCRIÇÕES DOS CARGOS ONDE FOI CONSIDERADO AUSENTE.
4.1.3.1.2. É DE ÚNICA E INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO A OBSERVAÇÃO DOS PERÍODOS A SEREM APLICADAS AS
PROVAS DOS CARGOS AOS QUAIS O MESMO FARÁ SUA INSCRIÇÕES. NÃO CABENDO DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO POR
CARGOS DE APLICAÇÃO DE PROVAS NO MESMO PERÍODO.
4.1.4. Após a efetivação da inscrição (pagamento do boleto referente a taxa de inscrição) não será admitida troca de opção de cargo,
em hipótese alguma.
4.2. As inscrições para o Concurso serão realizadas, exclusivamente pela Internet, das 00h00min de 27 de novembro às 23h59min de
09 de janeiro 2020.
4.3. Para inscrever-se, o candidato deverá, durante o período de inscrição:
a) acessar o site www.institutoaguia.org.br;
b) localizar, no site, o “link” correspondente a este Concurso Público;
c) ler, na íntegra e atentamente, o Edital de Abertura de Inscrições e o Edital correspondente ao seu cargo;
d) clicar em “Inscreva-se”;
e) informar o e-mail ou o CPF;
f) cadastrar senha pessoal e intransferível, a ser utilizada sempre que se fizer necessário alterar os dados cadastrais e/ou consultar o
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desempenho/situação. É de inteira responsabilidade do candidato manter o sigilo e usar adequadamente a senha cadastrada;
g) preencher total e corretamente os dados solicitados na ficha de inscrição, atentando para a veracidade das informações;
h) clicar em “Confirmar a Inscrição”;
i) imprimir comprovante/protocolo de inscrição;
j) imprimir o boleto bancário; e
k) efetuar, em qualquer agência bancária até 10.01.2020, o pagamento da respectiva taxa de inscrição.
4.3.1. Para o pagamento do valor da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário gerado na inscrição.
4.3.2. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se encontra o
interessado, o boleto deverá ser pago antecipadamente.
4.3.3. Não será aceito pagamento do valor da taxa da inscrição por depósito em caixa eletrônico, transferência ou depósito em conta
do Instituto Águia, cartão de crédito, DOC, cheque, ordem de pagamento, Correios, via fax ou condicional ou por qualquer outra via
que não a especificada neste Edital. Também não será aceito, como comprovação de pagamento do valor da taxa de inscrição o
comprovante de agendamento ou o extrato bancário.
4.3.4. Não será efetivada a inscrição se o pagamento da taxa for realizado fora do período estabelecido para tal finalidade.
4.3.5. A efetivação da inscrição somente ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto.
4.4. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos neste Edital implicará o cancelamento da inscrição do candidato se verificada
irregularidade a qualquer tempo.
4.5. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site www.institutoaguia.org.br no link “Área do Candidato”.
4.5.1. Caso a inscrição seja detectada como não efetivada ou não haja informação, o candidato deverá entrar em contato com o Instituto
Águia através do telefone (11) 3142-8798, de segunda à sexta-feira, nos dias úteis, das 09 às 18 horas ou pelo e-mail
aguiaconcursos@institutoaguia.org.br, para verificar o ocorrido.
4.6. Não haverá isenção total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, exceto ao candidato que estiver amparado pelas
legislações municipais explicitadas no Capítulo V deste Edital.
4.6.1. O valor pago a título de taxa de inscrição não poderá ser transferido para terceiros e nem para outros concursos.
4.7. O candidato poderá imprimir o boleto bancário até a data de seu vencimento 10.01.2020.
4.7.2. O Instituto Águia e a Prefeitura Municipal de Limeira não se responsabilizam por solicitação de inscrição não recebida por motivos
de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores
que impossibilitem a transferência de dados.
4.7.3. O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão, bem como pelas informações prestadas na ficha de inscrição.
4.7.4. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça a todas as condições estabelecidas neste Edital,
terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja
constatado posteriormente.
4.7.5. O descumprimento de quaisquer das instruções para inscrição neste Concurso implicará automaticamente em não efetivação da
mesma.
V – DA ISENÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO
5.1. Amparado pela Lei Municipal nº 3276/01 (Doador de sangue), poderá o candidato solicitar isenção do pagamento da taxa de
inscrição, obedecendo aos procedimentos descritos neste capítulo.
5.1.1. Toma-se como data base para o item acima, a data de encerramento das inscrições.
5.2. Amparado pela Lei Municipal nº 5946/17 (Pessoas cadastradas no Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea - REDOME),
poderá o candidato solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição, obedecendo aos procedimentos descritos neste Capítulo.
5.2.1. Com amparo na citada Lei Municipal, será isento do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos o doador que
comprove, no ato da inscrição, documento oficial de cadastro no REDOME.
5.3. Amparado pela Lei Municipal nº 3137/99 (Desempregado, residente no Município de Limeira, que não possua nenhuma fonte de
renda ou provento), poderá o candidato solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição, obedecendo aos procedimentos descritos
neste capítulo.
5.3.1. Entende-se por desempregado e para efeitos desta Lei, todo aquele que não possua relação de emprego com pessoa física e/ou
jurídica e que não possua nenhuma fonte de renda ou provento e/ou seus familiares.
5.3.1.1. Se no ato da inscrição do concurso público, o desempregado estiver recebendo ou tenha direito de receber parcelas do seguro
desemprego, não terá direito à isenção de que trata esta Lei.
5.3.2. O concursado beneficiado pela isenção de que trata a presente Lei, aprovado e admitido pela administração pública, terá a
referida taxa descontada de seus vencimentos no valor que fora isentado, em duas parcelas mensais e consecutivas.
5.3.3. A inveracidade das informações, bem como a falta de comprovação da condição de desempregado, acarretará ao beneficiário da
isenção, o imediato cancelamento de sua inscrição, alcançando todas as suas repercussões administrativas para o preenchimento do
cargo.
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5.4. O candidato que estiver amparado pelas leis constantes dos itens 5.1 ou 5.2 ou 5.3 deste Capítulo, poderá solicitar isenção do
pagamento da correspondente taxa de inscrição obedecendo o período de 00h00min de 27 de novembro às 23h59min de 04 de
dezembro de 2019.
5.5. Após as 23h59min de 04 de dezembro de 2019, o requerimento de isenção do pagamento da taxa de inscrição não estará mais
disponível no site.
5.6. Os documentos comprobatórios da condição de doador de sangue, doador de medula óssea e desempregado, deverão ser
anexados, pelo candidato, no ato da inscrição.
5.6.1. Os documentos deverão ser anexados frente e verso, quando necessário, com tamanho de até 500 KB, por documento
anexado, e em uma das seguintes extensões: “pdf” ou “png” ou “jpg” ou “jpeg”.
5.6.1.1. Os documentos que correspondem ao item 5.6 são: para doadores de sangue: comprovante de doação de sangue, expedido
por banco de sangue ou instituições de saúde vinculada ao Município de Limeira, sendo a comprovação válida para os últimos dois
anos, tomando-se como base a data de encerramento das inscrições; para doadores de medula óssea: comprovante expedido pelo
REDOME; para desempregados, residentes no Município de Limeira, que não possua nenhuma fonte de renda ou provento:
a) comprovação de não estar recebendo o seguro desemprego;
b) última declaração de imposto de renda e/ou da declaração de isenção do respectivo imposto, que comprove que o candidato e/ou
seus familiares não possuem qualquer rendimento,
c) declaração de próprio punho, com 02 (duas) testemunhas e reconhecimento em cartório competente, onde conste que não possui
nenhuma fonte de renda ou provento próprio e/ou de seus familiares.
d) declaração de endereço, comprovando residência no Município de Limeira em nome do candidato ou de pais ou cônjuge.
5.6.2. Não serão avaliados documentos ilegíveis e/ou com rasuras ou proveniente de arquivo corrompido.
5.6.3. Não serão considerados documentos enviados pelos Correios, por e-mail ou por quaisquer outras formas que não a especificada
neste Edital, nem a entrega condicional ou a complementação de documentos ou a retirada de documentos.
5.6.4. Os documentos encaminhados fora da forma e dos prazos estipulados neste Capítulo não serão reconhecidos.
5.7. O candidato deverá, a partir de 09 de dezembro de 2019, acessar o site (www.institutoaguia.org.br) para verificar o resultado da
solicitação pleiteada.
5.8. O candidato que tiver seu pedido de isenção de taxa de inscrição deferido terá automaticamente sua inscrição efetivada, não
havendo necessidade de qualquer outro procedimento.
5.9. O candidato que tenha seu pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferido poderá protocolar recurso contra esse
indeferimento a partir da 00h00min de 10 de dezembro às 23h59 de 11 de dezembro de 2019 pelo site (www.institutoaguia.org.br),
na “Área do Candidato - RECURSOS”, seguindo as instruções ali contidas.
5.9.1. O resultado da análise do recurso contra o indeferimento do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição será divulgado
oficialmente e exclusivamente no site do Instituto Águia (www.institutoaguia.org.br), com data prevista para 17 de dezembro de 2019.
5.10. O candidato que tiver seu pedido de isenção da taxa de inscrição indeferido e/ou recurso indeferido, e queira participar deste
certame, deverá acessar novamente a “Área do Candidato”, no site (www.institutoaguia.org.br), imprimir o boleto bancário e pagar o
valor da taxa de inscrição, até a data de 10 de janeiro 2020, devendo observar o disposto na alínea “k”, do item 4.3. deste Edital.
5.11. O candidato que não efetuar o pagamento da taxa de inscrição mediante o recolhimento do valor correspondente, não terá sua
inscrição efetivada.
5.12. Todas as informações prestadas no requerimento do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição e nas declarações
firmadas são de inteira responsabilidade do candidato, assim como a idoneidade dos documentos anexados, tornando-se nulos todos
os atos deles decorrentes, além de sujeitar-se o candidato às penalidades previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no
parágrafo único do artigo 10 do Decreto Federal nº 83.936, de 6 de setembro de 1979, em caso de constatação de irregularidade.
5.12.1. A qualquer tempo poderão ser realizadas diligências relativas à situação declarada pelo candidato, com deferimento ou não de
seu pedido.
5.13. O Instituto Águia e a Prefeitura Municipal de Limeira não se responsabilizam por solicitação de isenção de taxa de inscrição não
recebida por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem
como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
5.14. Os pedidos de isenção do pagamento do valor da inscrição serão analisados e julgados pelo Instituto Águia.
5.15. O candidato que desejar solicitar isenção de pagamento para mais de uma opção de cargo deverá observar atentamente as
informações sobre a aplicação das provas (Capítulos XI e XII) uma vez que só poderá concorrer a um cargo por período de aplicação
das provas, considerando que nesta mesma data estão previstas aplicações de provas para outros cargos da Prefeitura de Limeira.
5.16. O candidato que efetivar mais de uma solicitação de inscrição com isenção de pagamento para o mesmo período de aplicação das
provas no mesmo dia e período, será considerado ausente naquela prova em que não comparecer, sendo eliminado deste Concurso
Público nesse respectivo cargo.
5.16.1. Portanto, deferido o pedido de isenção para mais de uma inscrição, será considerada, para efeito deste Concurso Público, aquela
em que o candidato estiver presente na prova objetiva, ficando eliminado nas demais opções.
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VI – DA ACESSIBILIDADE - CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA
6.1. Para a prestação da prova, o candidato com necessidades especiais temporárias ou permanentes poderá, no ato da inscrição,
requerê-las, informando as condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, sala
de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc), transcritor, ledor ou outras condições que deverão estar
claramente descritas na ficha de inscrição.
6.2. O candidato que não se declarar como pessoa com deficiência, mas que necessitar de condição especial para a realização da prova,
deverá no período das inscrições:
a) acessar o link próprio deste Concurso Público, no site www.institutoaguia.org.br;
b) durante o preenchimento da ficha de inscrição, no campo “Condição Especial”, especificar os recursos/condições especiais de que
necessita, seguindo as instruções ali indicadas.
6.3. A solicitação da “Condição Especial” para prestar a prova será analisada com base no laudo médico (original ou cópia autenticada),
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as inscrições, no qual conste a Classificação
Internacional de Doença – CID da doença que acomete o candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo
candidato. O laudo médico deverá conter: o nome completo do candidato, a assinatura e o CRM do profissional responsável pela
emissão do laudo.
6.3.1. A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do direito de atendimento da
condição especial.
6.4. Para anexar o laudo médico o candidato deverá:
a) acessar o endereço eletrônico www.institutoaguia.org.br;
b) após o preenchimento da ficha de inscrição, acessar a Área do Candidato e anexar o laudo médico, por meio digital (upload);
b1) o laudo médico deverá ser anexado digitalizado com tamanho de até 500 KB e em uma das seguintes extensões: “pdf” ou “png” ou
“jpg” ou “jpeg”.
6.4.1. Não serão avaliados documentos ilegíveis e/ou com rasuras ou proveniente de arquivo corrompido.
6.4.2. Não serão considerados documentos enviados pelos Correios, por e-mail ou por quaisquer outras formas que não a especificada
no item 6.4 deste Edital, nem a entrega condicional ou a complementação de documentos ou a retirada de documentos após a data
limite.
6.4.3. Os documentos encaminhados fora da forma e dos prazos estipulados neste Capítulo não serão conhecidos.
6.5. O candidato que não fizer a solicitação de condição especial durante o período de inscrição, para que possa ser analisado e
providenciado o atendimento, e nos termos do estabelecido nos itens 6.1 até 6.4 deste Edital, não terá as condições especiais
providenciadas, seja qual for o motivo alegado.
6.6. As decisões sobre o deferimento/indeferimento do requerimento de condição especial para prestação das provas serão
disponibilizadas no site do Instituto Águia www.institutoaguia.org.br, na data prevista de 15 de janeiro de 2020.
6.7. O candidato que necessitar enviar qualquer solicitação surgida após o período de inscrição, deverá entrar em contato com o
Instituto Águia, pelo telefone (11)3142-8798, de segunda à sexta-feira, nos dias úteis, das 09 às 18 horas, para cientificar-se dos
detalhes para o atendimento especial.
6.8. O atendimento às condições especiais solicitadas ficará sujeito à análise da razoabilidade e da viabilidade do pedido.
6.9. Toda documentação anexada no ato da inscrição no site do Instituto Águia deverá também ser entregue na convocação do
candidato, se aprovado, para posse.
VII – DA CANDIDATA LACTANTE
7.1. Em caso de necessidade de amamentação durante a realização da prova, a candidata lactante terá o direito de amamentar seus
filhos durante a realização da prova, mediante prévia solicitação à instituição organizadora.
7.1.2. A candidata que solicitar previamente o direito de amamentar durante o período de prova, deverá levar um acompanhante,
maior de idade, devidamente documentado, que ficará em local reservado para tal finalidade e que será responsável pela criança.
7.1.3. O acompanhante adulto estará submetido a todas as normas constantes neste Edital regulamentador deste certame, inclusive
no tocante ao uso de equipamentos eletrônicos e celulares.
7.1.4. A candidata que não levar o acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local de realização da prova.
7.1.4.1. A Prefeitura Municipal de Limeira e o Instituto Águia não disponibilizarão em hipótese alguma, acompanhante para a guarda
da criança.
7.1.5. O tempo despendido na amamentação será compensado durante a realização da prova, conforme previsto em Legislação (Lei
Federal nº 13.872/2019) e Lei Municipal nº 6.293/2019.
7.1.6 Durante o período de amamentação, a mãe será acompanhada por fiscal, sem a presença do responsável pela criança e sem o
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material da prova.
7.2. A candidata que não fizer a solicitação de condição especial durante o período de inscrição, para que possa ser analisado e
providenciado o atendimento, não terá as condições especiais providenciadas, seja qual for o motivo alegado.
7.3. Excetuada a situação prevista neste Capítulo, não será permitida a permanência de criança ou de adulto de qualquer idade
nas dependências do local de realização
VIII – DAS INSCRIÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD
8.1. Às pessoas com deficiência (PCD) que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas, é assegurado o direito de
inscrição para os cargos em Concurso Público, cujas atribuições sejam plenamente compatíveis com sua deficiência.
8.2. Será reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes, que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de
validade do Concurso aos candidatos PCD´s.
8.2.1. Para cálculo do número de vagas serão desprezadas as frações inferiores a 0,5 (cinco décimos) e arredondadas para a unidade
superior as frações iguais ou superiores a 0,5 (cinco décimos).
8.3. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias especificadas no artigo 4º do Decreto Federal nº
3.298/1999, alterado pela Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, Lei Estadual
nº 16.769/2018, Lei Estadual nº 14.481/11, na Lei Federal nº 12.764/2012 e no Decreto Federal nº 8.368/2014.
8.4. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas participarão do Concurso de que trata este Edital em
igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação,
ao dia, ao horário e ao local de aplicação das provas, e à nota mínima exigida para aprovação.
8.5. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo, especificadas no Anexo I deste Edital, são compatíveis
com a deficiência de que é portador.
8.6. O candidato com deficiência, deverá declarar, quando da inscrição, se deseja concorrer às vagas reservadas aos candidatos com
deficiência e das que vierem a existir dentro do prazo de validade deste Concurso Público.
8.7. Para concorrer como candidato com deficiência, o candidato deverá especificar, na ficha de inscrição, no campo “Deficiência”, a
condição de deficiente e no ato da inscrição, anexar no sistema:
a) Laudo Médico expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do início das inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças - CID, bem como a provável
causa da deficiência. O laudo médico deverá conter: nome completo do candidato, número do documento de identidade (RG), número
do CPF, a assinatura e o CRM do profissional responsável pela emissão do laudo.
b) solicitação de tempo adicional e/ou tratamento diferenciado para realização da prova e ou prova especial, especificando as condições
técnicas e/ou prova especial e/ou tempo adicional, devendo, obrigatoriamente, constar, do Laudo Médico, toda(s) essa(s)
necessidade(s). O tempo adicional não ultrapassará 60 (sessenta) minutos.
8.8. O candidato com deficiência visual, que necessitar de prova especial em Braille ou Ampliada ou Leitura de sua prova ou software
de leitura de tela, além do envio da documentação indicada na alínea “a” do item 8.7 deverá especificar, na ficha de inscrição, o tipo de
prova que necessita.
a) ao deficiente visual (cego): será oferecido um Fiscal Ledor/Transcritor, desde que solicitado dentro do prazo de inscrição.
a.1) o referido candidato deverá levar para esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção, podendo utilizar-se de soroban.
b) aos candidatos com baixa visão: será oferecida prova ampliada, que será confeccionada no tamanho de fonte informado na ficha de
inscrição, que poderá ser 16 ou 20 ou 24 ou 28.
b.1) o candidato que não indicar o tamanho da fonte da prova ampliada terá sua prova confeccionada com fonte 24.
c) ao candidato com de deficiência visual (cegos ou baixa visão), que solicitar, na ficha de inscrição, prova especial por meio da utilização
de software, será oferecido computador/notebook, com o software NVDA disponível para uso durante a realização de sua prova.
c.1) na hipótese de serem verificados problemas técnicos no computador e/ou software mencionados na alínea “c”, deste item, será
disponibilizado, ao candidato, fiscal ledor para leitura de sua prova.
8.9. O candidato com deficiência auditiva: deverá indicar, obrigatoriamente, em sua ficha de inscrição, se necessitará de:
a) intérprete de LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais;
b) autorização para utilização de aparelho auditivo.
b.1) Caso o candidato use aparelho auditivo, deverá constar a utilização no parecer de médico especialista e informado na ficha de
inscrição.
8.10. O candidato com deficiência física deverá indicar, obrigatoriamente, em sua ficha de inscrição, se necessitará de:
a) mobiliário adaptado;
b) auxílio no manuseio da prova e transcrição de respostas.
8.11. Para o envio da documentação referida no item 8.7 deste Edital o candidato deverá:
a) acessar o link próprio do Concurso Público, no endereço eletrônico www.institutoaguia.org.br;
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b) após o preenchimento da ficha de inscrição, anexar o laudo médico, por meio digital (upload);
b.1) o laudo médico deverá ser anexado digitalizado no sistema com tamanho de até 500 KB e em uma das seguintes extensões: “pdf”
ou “png” ou “jpg” ou “jpeg”.
8.11.1. Não serão avaliados os documentos ilegíveis e/ou com rasuras ou proveniente de arquivo corrompido.
8.11.1.1. Não serão considerados os documentos enviados pelos correios, por e-mail ou por quaisquer outras formas que não a
especificada neste Edital.
8.12. O candidato que, dentro do período das inscrições, não declarar ser pessoa com deficiência ou aquele que se declarar, mas não
atender aos dispositivos mencionados neste Capítulo, não será considerado candidato com deficiência, para fins deste certame, não
terá prova especial preparada, e/ou a condição específica para realização da prova atendida.
8.12.1. Candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme disposto neste Capítulo, não poderá interpor recurso em favor
de sua condição, seja qual for o motivo alegado.
8.13. O atendimento às condições especiais solicitadas ficará sujeito à análise da razoabilidade e da viabilidade do pedido.
8.14. A divulgação da relação de solicitações de inscrições deferidas e indeferidas para concorrer no certame como candidato com
deficiência será publicada em 21 de janeiro de 2020 no site do Instituto Águia www.institutoaguia.org.br e no Jornal Oficial do Município
de Limeira.
8.14.1. O candidato cuja inscrição como pessoa com deficiência e/ou a condição para realização da prova tenha sido indeferida poderá
interpor recurso das das 00h00min de 16 de janeiro às 23h59min de 17 de janeiro de 2020.
8.14.2. O candidato que não interpuser recurso no prazo mencionado será responsável pelas consequências advindas de sua omissão.
8.14.3. A relação do deferimento ou do indeferimento de recurso relativo à solicitação de inscrição na condição de candidato com
deficiência e/ou da condição especial para realização da prova tem previsão para sua divulgação na data prevista de 21 de janeiro de
2020 no site do Instituto Águia www.institutoaguia.org.br e no Jornal Oficial do Município de Limeira. Após esta data fica proibida
qualquer inclusão ou exclusão de candidato para participação como pessoa com deficiência.
8.15. O candidato com deficiência, classificado, além de figurar na Lista de Classificação Geral, terá seu nome constante da Lista Especial.
8.16. No ato da inscrição o candidato com deficiência deverá declarar de próprio punho e anexar no sistema que possui condições para
o pleno exercício de todas as atribuições do cargo, bem como deverá declarar conhecer a legislação citada nos itens 8.1 a 8.3 deste
Edital.
8.17. O candidato, se habilitado, terá seu nome publicado na listagem de Classificação Final, juntamente com os nomes dos demais
candidatos, observada a reserva de vaga específica para pessoas com deficiência.
8.18. Os candidatos com deficiência, aprovados no Concurso Público, após convocação, serão encaminhados para a Avaliação do Serviço
Médico indicado pela Prefeitura Municipal de Limeira, objetivando a comprovação do enquadramento da deficiência e sua
correspondência com aquela declarada no ato de inscrição do Concurso. Caberá ao Serviço Médico indicado pela Prefeitura Municipal
de Limeira emitir parecer terminativo sobre a condição de existência de deficiência e verificará se este se enquadra na previsão
Legislativa pertinente, observadas as seguintes disposições:
8.18.1. Para a avaliação, o candidato com deficiência deverá apresentar documento de identidade original e Laudo Médico (original ou
cópia autenticada) expedido no prazo de até 12 (doze) meses anteriores à referida avaliação, atestando a espécie e o grau ou nível de
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID, a provável causa da
deficiência, contendo a assinatura e o carimbo do número do CRM do médico responsável por sua emissão, bem como apresentar os
exames necessários para comprovação da deficiência declarada.
8.18.2. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou a ausência do candidato com deficiência
à avaliação de que trata o item 8.18. Caso o candidato não compareça, ele ficará classificado apenas na listagem geral de aprovados.
8.18.3. Será eliminado da lista de candidatos com deficiência aquele cuja deficiência assinalada no Formulário de Inscrição não for
constatada na forma do artigo 4º e seus incisos, do Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal
de Justiça – STJ, na Lei Estadual nº 16.769/2018 ou no Decreto Federal nº 8.368/2014, devendo o candidato permanecer apenas na lista
de classificação geral, desde que tenha obtido classificação nos termos deste Edital.
8.18.4. O candidato será eliminado do certame, na hipótese de não ter sido classificado conforme o estabelecido neste Edital.
8.19. O laudo médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público.
8.20. A Prefeitura Municipal de Limeira exime-se das despesas com viagens e estadas dos candidatos convocados para a avaliação de
que trata o item 8.18.
8.21. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do direito à nomeação para as
vagas reservadas às pessoas com deficiência.
8.22. Será exonerado o candidato com deficiência que, no decorrer do estágio probatório, tiver verificada a incompatibilidade de sua
deficiência com as atribuições e/ou com as competências comportamentais do cargo.
8.23. Após a investidura do candidato no cargo para o qual foi aprovado, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão
de readaptação, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
8.23.1. A deficiência também não poderá ser qualificada como motivo do não desempenho das atribuições e das competências
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comportamentais requeridas para o cargo.
8.23.2. O primeiro candidato com deficiência classificado no concurso público será nomeado para ocupar a quinta vaga prevista no
Edital ou que vier a surgir para o cargo efetivo ao qual concorreu, enquanto os demais serão nomeados a cada intervalo de 20 (vinte)
cargos providos.
8.24. Após nomeação, o candidato com deficiência realizará, como os demais candidatos, o exame médico admissional, que avaliará
sua capacidade laborativa para o desempenho das atribuições do cargo em que foi aprovado.
8.25. A Prefeitura Municipal de Limeira reserva-se no direito de indicar o local de trabalho ao candidato, ou ainda, de remanejar o
servidor após sua nomeação, para outra unidade de trabalho, caso o local inicial não possua condições de acessibilidade adequadas à
sua deficiência.
8.26. O eventual remanejamento citado no item anterior não alterará as atribuições específicas do cargo, devendo estas serem
cumpridas em sua integralidade.
IX – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS NEGROS, NEGRAS OU AFRODESCENDENTES
9.1. Ao candidato negro, negra ou afrodescendente que pretenda fazer uso das prerrogativas que lhe são facultadas pelas Leis
pertinentes, é assegurado o direito de inscrição no presente Concurso Público, com reserva de 20% das vagas para cada cargo e das
que vierem a ser autorizadas durante o prazo de validade do Concurso Público.
9.1.1. Será considerado negro, negra, ou afrodescendente, o candidato que assim se autodeclare no momento da inscrição para o
respectivo Concurso Público, conforme quesito de cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
9.1.1.1. Para concorrer às vagas reservadas a negro, negra ou, afrodescendente o candidato deverá especificar no formulário de
inscrição, a sua opção.
9.2. O candidato que se declarar negro, negra ou afrodescendente concorrerá em igualdade de condições com os demais candidatos.
9.3. O candidato que não declarar, no ato da inscrição, sua opção de negro, negra ou, afrodescendente não poderá interpor recurso em
favor de sua situação bem como não poderá fazer a declaração em momento posterior ao término do período das inscrições.
9.3. O candidato que não declarar, no ato da inscrição, sua opção de negro, negra ou, afrodescendente não poderá interpor recurso em
favor de sua situação bem como não poderá fazer a declaração em momento posterior ao término do período das inscrições.
9.4. O candidato que, no ato da inscrição, declarar sua opção de inscrição nessa modalidade de negro, negra ou afrodescendente se
aprovado e classificado no Concurso Público, terá seu nome publicado em lista específica e, caso obtenha classificação necessária,
figurará também na lista de classificação geral por cargo.
9.5. As vagas reservadas pelas Leis pertinentes, ficarão liberadas se não houver ocorrido inscrições no Concurso Público ou aprovação
de candidato negro, negra ou afrodescendente.
9.5.1. O candidato deverá especificar, na ficha de inscrição, no campo “Cotas Raciais”, informando cor ou raça, de acordo com o exposto
na Ficha de Inscrição do certame.
9.6. Os candidatos negros, negras ou afrodescendentes com deficiência poderão se inscrever concomitantemente para as vagas
reservadas para pessoas com deficiência e de cota racial, observando também o Capítulo VIII deste Edital.
9.6.1. O candidato aprovado que se autodeclarou negro, negra ou afrodescendente deverá no momento da posse comprovar sua
condição nos termos da lei.
9.7. Na constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do Concurso Público e, se houver sido empossado, nomeado ou
admitido, ficará sujeito a nulidade de sua nomeação e posse no cargo efetivo ou de sua admissão, após procedimento administrativo
no qual lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, nos termos do art. 7º, § 2º da
Lei Municipal 5770/2016.
9.8. Se o candidato não comparecer para posse, no prazo legal, será eliminado do Concurso Público.
9.9. O primeiro candidato negro, negra ou afrodescendente classificado no Concurso Público será nomeado para ocupar a terceira vaga
prevista no Edital ou que vier a surgir para o cargo ao qual concorreu, enquanto os demais serão contratados a cada intervalo de 5
(cinco) cargos providos.
9.10. A divulgação da relação de candidatos inscritos para reserva de vagas para cotas raciais será realizada na data prevista de 15 de
janeiro de 2020 no site do Instituto Águia www.institutoaguia.org.br e no Jornal Oficial do Município de Limeira.
9.11. A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do direito à nomeação
para as vagas reservadas às cotas raciais.
X – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS IDOSOS - IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS
10.1. Às pessoas idosas, que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas, é assegurado o direito de inscrição para os
cargos em Concurso Público na reserva de vagas de cotas para idosos.
10.2. Para efeitos desta Lei, considera-se idosa aquela pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos Termos da
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Lei 10.471/2003.
10.3. Será reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes, que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de
validade do Concurso.
10.3.1. Para cálculo do número de vagas serão desprezadas as frações inferiores a 0,5 (cinco décimos) e arredondadas para a unidade
superior as frações iguais ou superiores a 0,5 (cinco décimos).
10.4. Os candidatos idosos participarão do Concurso de que trata este Edital em igualdade de condições com os demais candidatos no
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, ao horário e ao local de aplicação das provas, e
à nota mínima exigida para aprovação.
10.5. O candidato deverá optar, na ficha de inscrição, no campo “Cota para Idosos”, a sua opção.
10.6. O candidato idoso com deficiência poderá se inscrever concomitantemente para as vagas reservadas para pessoas com deficiência,
observando também, o Capítulo VIII deste Edital.
10.7. O candidato que, dentro do período das inscrições, não declarar ser idoso, ou aquele que se declarar, mas não atender aos
dispositivos mencionados neste Capítulo, não poderá concorrer à reserva de vagas de cotas para idosos, para fins deste certame.
10.7.1. Candidato idoso que não realizar a inscrição conforme disposto neste Capítulo, não poderá interpor recurso em favor de seu
pleito, seja qual for o motivo alegado.
10.8. A divulgação da relação de candidatos inscritos à cota para idoso será publicada em 15 de janeiro de 2020 no site do Instituto
Águia www.institutoaguia.org.br e no Jornal Oficial do Município de Limeira.
10.9. O candidato idoso classificado, além de figurar na Lista de Classificação Geral, terá seu nome constante da Lista Especial.
10.10. O candidato, se habilitado, terá seu nome publicado na listagem de Classificação Final, juntamente com os nomes dos demais
candidatos.
10.11 Na constatação de documento falso, o candidato será eliminado do Concurso Público e, se houver sido nomeado ou admitido,
ficará sujeito à nulidade de sua nomeação e posse no cargo efetivo ou de sua admissão, após procedimento administrativo no qual lhe
sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízos de outras sanções cabíveis.
10.12. O candidato será eliminado do certame, na hipótese de não ter sido classificado conforme o estabelecido neste Edital.
10.13. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do direito à nomeação para as
vagas reservadas à cota para idosos.
10.14. O primeiro candidato idoso classificado no concurso público será nomeado para ocupar a sexta vaga prevista no Edital ou que
vier a surgir para o cargo efetivo ao qual concorreu, enquanto os demais serão nomeados a cada intervalo de 20 (vinte) cargos providos.
10.15. As vagas reservadas aos candidatos idosos que não forem providas por falta de candidatos, por reprovação no Concurso ou por
não enquadramento como idoso, serão preenchidas pelos demais candidatos habilitados, com estrita observância da ordem
classificatória.
XI – DAS PROVAS
11.1. O Concurso constará dos cargos, provas, número de questões, e turno de realização das provas, conforme Tabela seguir:

Código do
Cargo

214

Cargo

Agente de
Trânsito

Prova Objetiva

Período da
Tarde

Conteúdo/Disciplinas das Provas Objetivas
Matemática – 10 questões
Raciocínio Lógico – 5 questões
Língua Portuguesa – 10 questões
Atualidades – 5 questões
Conhecimentos Específicos – 15
questões Total – 45
Questões

Teste de Aptidão
Física (TAF)

01/03/2020

Avaliação Psiclógica

20/03/2020

11.2. A prova objetiva terá caráter eliminatório e classificatório e será composta de questões de múltipla escolha, com 4 alternativas
cada uma, sendo considerada apenas uma das alternativas correta, versando sobre os conteúdos programáticos estabelecidos no Anexo
II deste Edital.
11.3. O tempo de duração para realização de todas provas objetivas será de 3 horas, com permanência mínima de 1 hora.
XII – DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS, TESTE DE APTIDÃO FÍSICA E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
12.1. As provas serão aplicadas no Município de Limeira/SP. A aplicação das provas objetivas tem data prevista para 02 de fevereiro de
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2020, nos períodos estabelecidos para cada cargo na Tabela do Capítulo XI.
12.1.1. Caso haja impossibilidade de aplicação das provas na cidade de Limeira, por qualquer que seja o motivo, o INSTITUTO ÁGUIA
poderá aplicar em municípios próximos, não assumindo qualquer responsabilidade quanto ao transporte e alojamento dos candidatos.
12.1.2. A aplicação das provas na data prevista dependerá da disponibilidade de locais adequados à sua realização.
12.2. A confirmação da data e as informações sobre horários para a realização das provas serão divulgadas oportunamente por meio
de Edital de Convocação para Provas, a ser publicado no Jornal Oficial do Município de Limeira www.limeira.sp.gov.br e no endereço
eletrônico do INSTITUTO ÁGUIA www.institutoaguia.org.br, na “Área do Candidato” no link “Locais de Prova”.
12.2.1. Não serão encaminhados Cartões de Convocação a candidatos, através de Correios, e-mails, SMS ou outros.
12.2.2. O Instituto Águia e a Prefeitura Municipal de Limeira não se responsabilizam por informações de e-mail incorretas, incompletas
ou por falha na entrega de mensagens eletrônicas causada por endereço eletrônico incorreto ou por problemas no provedor de acesso
do candidato tais como: caixa de correio eletrônico cheia, filtros anti-spam, eventuais truncamentos ou qualquer outro problema de
ordem técnica, sendo aconselhável sempre consultar o site www.institutoaguia.org.br, na “Área do Candidato” no link “Locais de Prova”
para verificar as informações que lhe são pertinentes.
12.2.3. O candidato deverá acompanhar as publicações conforme definição dos itens 12.3 e 12.4. O envio de comunicação pessoal
dirigida ao candidato, por qualquer motivo não recebida, não desobriga o candidato do dever de consultar o Edital de Convocação
para Provas, publicado no Jornal Oficial do Município de Limeira e no site do INSTITUTO ÁGUIA www.institutoaguia.org.br, na “Área
do Candidato” no link “Locais de Prova”.
12.2.4. O candidato que não obtiver o Cartão de Convocação (através da Área do Candidato no site do INSTITUTO ÁGUIA) até o 3º
(terceiro) dia que antecede a aplicação das provas ou em havendo dúvidas quanto ao local, data e horário de realização das provas,
deverá entrar em contato com o INSTITUTO ÁGUIA (11)3142-8798, de segunda à sexta-feira, nos dias úteis, das 8 às 18 horas ou no
site www.institutoaguia.org.br, para verificar o ocorrido, com a especificação deste Concurso Público.
12.3. Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva data, local e horário constantes no Edital de Convocação, no
site do INSTITUTO ÁGUIA e no Cartão de Convocação.
12.4. Eventualmente, se o nome do candidato não constar no Edital de Convocação ou no cadastro do INSTITUTO ÁGUIA, esse deverá
entrar em contato pelo telefone (11)3142-8798, nos dias úteis, das 8 às 18 horas, para verificar o ocorrido.
12.4.1. Dependendo do caso, o candidato poderá participar deste Concurso Público mediante o preenchimento e assinatura, no dia da
prova, de formulário específico (inclusão), desde que proceda à entrega do original do comprovante de pagamento da correspondente
taxa de inscrição efetuado nos moldes previstos neste Edital.
12.4.1.1. A inclusão de que trata o item 12.4.1 deste Edital, será realizada de forma condicional, sujeita à posterior verificação da
regularidade da referida inscrição.
a) Constatada irregularidade da inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente cancelada. Contra o ato de cancelamento não
caberá recurso, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.
12.5. O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas, constante do Edital de Convocação, com antecedência
mínima de 60 minutos do horário previsto para seu início, munido de:
a) original de um dos seguintes documentos de identificação: Cédula de Identidade (RG) ou Registro de Identificação Civil (RIC), ou
Carteira de Órgão ou Conselho de Classe, ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), ou Certificado Militar, ou Carteira Nacional
de Habilitação, expedida nos termos da Lei Federal nº 9.503/97, ou Passaporte, ou Carteiras de Identidade expedidas pelas Forças
Armadas, ou Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares.
b) caneta de tinta preta ou azul de corpo transparente; e
c) original do comprovante de pagamento da taxa de inscrição caso seu nome não conste no Edital de Convocação ou no cadastro de
inscritos do INSTITUTO ÁGUIA.
12.5.1. Somente será admitido na sala de provas o candidato que apresentar um dos documentos discriminados na alínea “a”, do item
12.5 deste Edital, desde que permita, com clareza, a sua identificação.
12.5.2. O candidato que não apresentar o documento, conforme a alínea “a” do item 12.5 deste Edital, não fará a prova, sendo
considerado ausente e eliminado deste Concurso Público.
12.5.3. Caso esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de identidade no original, por motivo de
perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há no
máximo 30 (trinta) dias. O candidato poderá participar das provas, sendo, então, submetido à identificação especial, compreendendo
coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.
12.6 Não será admitido na sala de provas o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o fechamento dos portões.
12.7. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou a ausência do candidato, nem aplicação
das provas fora do local, sala, data e horário preestabelecidos.
12.8. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de provas sem o acompanhamento de um fiscal.
12.9. Os eventuais erros de digitação quanto ao sexo, ao endereço residencial, etc., deverão ser corrigidos acessando o site
www.institutoaguia.org.br, clicando no link deste Concurso Público, digitando o CPF e a senha, efetuando a correção necessária,
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EXCETO data de nascimento e CPF, até a publicação da classificação final.
a) Para alteração da Data de Nascimento e CPF, o candidato deverá entrar em contato com o INSTITUTO ÁGUIA através do telefone
(11)3142.8798 ou por e-mail aguiaconcursos@institutoaguia.org.br, para solicitação.
12.9.1. Para efeito de critério de desempate serão consideradas as correções cadastrais realizadas até 2 dias úteis contados a partir
do 1º dia útil subsequente à data de realização das provas objetivas.
12.9.2. O candidato que não atender aos termos do item 12.9 e Alínea “a” deste Edital deverá arcar, exclusivamente, com as
consequências advindas de sua omissão, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
12.10. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará em sua
eliminação deste Concurso Público.
12.11. O horário de fechamento dos portões será definido em Edital de Convocação.
12.12. O candidato somente poderá se retirar da sala de aplicação da prova objetiva após transcorrido o tempo de permanência mínima.
E, somente poderá levar o Caderno de Questões nos últimos 30 minutos que antecedem o término do tempo previsto para realização
da prova.
12.12.1. A inobservância do subitem 12.12 deste Edital acarretará a não correção da prova e, consequentemente, a eliminação do
candidato do Concurso Público.
12.13. Para garantir a lisura do encerramento da prova, deverão permanecer em cada uma das salas de provas os 3 (três) últimos
candidatos, até que o último deles entregue sua prova. Esses candidatos – após a assinatura do respectivo termo – deverão sair
juntos da sala de provas.
12.14. Durante a realização prova, não serão permitidas quaisquer espécies de consulta a códigos, livros, manuais, impressos, anotações
e/ou outro tipo de pesquisa, utilização de outro material não fornecido pelo INSTITUTO ÁGUIA, utilização de protetor auricular, boné,
gorro, chapéu, óculos de sol, relógio de qualquer espécie, telefone celular ou qualquer equipamento eletroeletrônico de comunicação
ou de gravação de imagem, de som, de imagem e som ou qualquer outro equipamento ou objeto não permitido neste Edital pelo
candidato.
12.14.1. O candidato que necessitar usar boné, gorro, chapéu, protetor auricular e/ou óculos de sol deverá ter justificativa médica e
o(s) objeto(s) será(ão) verificado(s) pela Coordenação. Constatada qualquer irregularidade, o candidato poderá ser excluído deste
Concurso Público.
12.14.2. Os candidatos que por força de religião ou qualquer outro motivo, tiverem a cabeça totalmente ou parcialmente coberta em
dia de prova, que não solicitaram o uso no ato da inscrição, terão que obrigatoriamente, passar pelo detector de metal, antes do início
da prova. Caso, o candidato não permita tal procedimento, será automaticamente eliminado do Concurso.
12.15. O candidato, que estiver de posse de qualquer equipamento eletrônico, deverá antes do início das provas:
a) desligá-lo;
b) retirar sua bateria (se possível);
c) acondicioná-lo em embalagem específica fornecida pelo INSTITUTO ÁGUIA, antes do início das provas, devendo lacrar a embalagem
antes de sua entrada em sala e mantê-la lacrada embaixo ou ao lado de sua mesa/carteira, durante todo o tempo de realização da
prova;
d) colocar também, nessa embalagem, os eventuais pertences pessoais (bonés, gorros ou similares, relógio de qualquer espécie,
protetor auricular, etc);
e) esse material deverá permanecer durante todo o período de permanência do candidato na sala de prova, dentro dessa embalagem,
que deverá também permanecer lacrada até a saída do candidato do prédio de aplicação da prova.
12.15.1. Os demais pertences pessoais dos candidatos, tais como: bolsas, sacolas e/ou similares deverão ser acomodadas, no chão,
embaixo da mesa/carteira do candidato, onde deverão permanecer até o término da prova.
12.16. É reservado ao INSTITUTO ÁGUIA, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de metais a qualquer momento.
12.17. Excetuada a situação prevista no Capítulo VII, deste Edital, não será permitida a permanência de qualquer acompanhante nas
dependências do local de realização da prova, podendo ocasionar inclusive a não participação do candidato neste Concurso Público.
12.18. Será excluído do Concurso Público o candidato que:
a) apresentar-se após o horário estabelecido, não se admitindo qualquer tolerância;
b) apresentar-se em local diferente daquele constante na convocação oficial;
c) não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado;
d) não apresentar documento de identificação original e oficial que bem o identifique;
e) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal;
f) retirar-se do local de provas antes de decorrido o tempo mínimo permitido;
g) fizer anotação de informações relativas às suas respostas, em qualquer material que não o fornecido pelo INSTITUTO ÁGUIA, ou
copiar questões, em parte ou completa, na folha de identificação de carteira/rascunho de gabarito ou em outro papel;
h) ausentar-se da sala de prova levando folha de respostas objetivas, caderno de questões ou outros materiais não permitidos;
i) não devolver integralmente o material recebido;
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j) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte;
k) lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova;
l) for surpreendido durante a prova em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro, anotação, impresso não permitido
ou máquina calculadora ou similares;
m) estiver portando junto ao corpo e/ou fazendo uso de qualquer espécie de relógio e qualquer tipo de aparelho eletroeletrônico ou
de comunicação (telefone celular, notebook, tablets, smartphones ou outros equipamentos similares), bem como protetores
auriculares e fones de ouvido, ainda que desligados e acondicionados em embalagem de segurança fornecida pelo INSTITUTO ÁGUIA;
n) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
o) desrespeitar fiscais, coordenadores, membros da equipe de fiscalização ou demais candidatos.
p) durante o processo, não atender a quaisquer das disposições estabelecidas neste Edital.
12.18.1. Motivarão a eliminação do candidato deste Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa
de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas a este Concurso Público, aos comunicados, às instruções ao
candidato ou às instruções constantes da prova.
12.18.2. O INSTITUTO ÁGUIA não se responsabilizará por perda ou extravio de documentos, objetos e/ou equipamentos eletrônicos
ocorridos no local de realização de provas, nem por danos neles causados.
12.19. No ato da realização da prova serão entregues ao candidato:
a) a folha de respostas personalizada;
b) o caderno de questões objetivas personalizado.
12.19.1. Será de responsabilidade do candidato a conferência de seus dados constantes da folha de respostas e do caderno de questões,
principalmente quanto aos seus dados pessoais e opção de cargo.
12.19.2. Distribuídos os cadernos de questões aos candidatos e, na hipótese de se verificarem falhas de impressão, o INSTITUTO ÁGUIA
tomará as providências necessárias, antes do início da prova, para:
a) substituir os cadernos de questões defeituosos;
b) em não havendo número suficiente de cadernos para a devida substituição, procederá à leitura dos itens onde ocorreram falhas,
usando, para tanto, um caderno de questões completo.
12.19.3. Se a ocorrência for verificada após o início da prova, o INSTITUTO ÁGUIA estabelecerá prazo para reposição do tempo usado
para regularização do caderno.
12.19.4. Haverá, em cada sala de prova, cartaz/marcador de tempo para que os candidatos possam acompanhar o tempo de prova.
12.20. O candidato deverá observar, total e atentamente, os termos das instruções contidas na capa do caderno de questões e na folha
de respostas, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
12.20.1. Na prova, o candidato lerá o caderno de questões, resolverá as questões propostas, e transcreverá as respostas para a folha
de respostas personalizada, com caneta de tinta preta ou azul, assinando a folha somente nos campos apropriados.
12.20.1.1. Alerta-se que a eventual utilização de caneta de tinta de outra cor para o preenchimento das respostas poderá acarretar
prejuízo ao candidato, uma vez que as marcações poderão não ser detectadas pelo software de reconhecimento da digitalização.
12.20.2. A folha de respostas, de preenchimento exclusivo e de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a
correção eletrônica e deverá ser entregue, no final da prova, ao fiscal de sala, juntamente com o caderno de questões.
12.20.3. Não será permitida a interferência e/ou participação de outras pessoas para a realização da prova e/ou transcrição das
respostas, salvo em caso em que o candidato tenha solicitado condição especial para esse fim. Nesse caso, o candidato será
acompanhado por um fiscal do INSTITUTO ÁGUIA, ao qual deverá ditar as respostas.
12.20.4. Na folha de respostas personalizada:
a) não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou que contenha mais de uma
resposta, mesmo que uma delas esteja correta;
b) não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida
pelas leitoras ópticas, prejudicando o desempenho do candidato;
c) os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na folha de respostas serão de inteira responsabilidade do candidato.
12.20.5. Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
12.20.6. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo adicional para o candidato continuar
respondendo questão ou procedendo à transcrição para a folha de respostas, exceto nos casos previstos no Capítulo VII e por solicitação
de atendimento especial.
12.20.7. A publicação oficial do gabarito provisório da prova objetiva está previsto para publicação no Jornal Oficial do Município de
Limeira e divulgação no site do INSTITUTO ÁGUIA www.institutoaguia.org.br, na Área do Candidato, com data prevista para o dia 03 de
fevereiro de 2020, não podendo ser alegado qualquer espécie de desconhecimento.
12.21. NA PROVA OBJETIVA
12.21.1. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a folha de respostas e o caderno de questões.
12.21.2. O candidato deverá observar, total e atentamente, os termos das instruções contidas na capa do caderno de questões e na
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folha de respostas, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
12.21.3. A folha de respostas, de preenchimento exclusivo e de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a
correção eletrônica e deverá ser entregue, no final da prova, ao fiscal de sala.
12.21.4. Não será permitida a interferência e/ou participação de outras pessoas para a realização da prova e/ou transcrição das
respostas, salvo em caso em que o candidato tenha solicitado condição especial para esse fim. Nesse caso, o candidato será
acompanhado por um fiscal do INSTITUTO ÁGUIA, ao qual deverá ditar as respostas.
12.21.5. Na folha de respostas personalizada:
a) não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou que contenha mais de uma
resposta, mesmo que uma delas esteja correta;
b) não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida
pelas leitoras ópticas, prejudicando o desempenho do candidato;
c) os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na folha de respostas serão de inteira responsabilidade do candidato.
12.21.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
12.21.7. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo adicional para o candidato continuar
respondendo questão ou procedendo à transcrição para a folha de respostas, exceto nos casos previstos no Capítulo VII.
12.21.8. A publicação oficial do gabarito provisório da prova objetiva está previsto para publicação no Jornal Oficial do Município de
Limeira e divulgação no site do INSTITUTO ÁGUIA www.institutoaguia.org.br, na Área do Candidato, com data prevista para o dia 20 de
janeiro de 2020, não podendo ser alegado qualquer espécie de desconhecimento.
12.22. DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF)
12.22.1. O Teste de Aptidão Física (TAF) é de caráter eliminatório, serão convocados os primeiros 50 melhores candidatos classificados
nas provas objetivas, incluindo os empatados com a mesma pontuação.
12.22.2. O edital de convocação para oTeste de Aptidão Física será publicado no Jornal Oficial do Município de Limeira e através dos
endereços eletrônicos www.institutoaguia.org.br www.limeira.sp.gov.br.
12.22.2.1. O Teste de Aptidão Física (TAF) será realizado em local a ser publicado oportunamente em Edital de Convocação, sendo de
inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento, não podendo ser alegado qualquer espécie de desconhecimento.
12.22.2.2. Ao candidato só será permitida a participação no teste de aptidão física na respectiva data, horário e local a serem divulgados
de acordo com as informações constantes no item 12.2, deste capítulo.
12.22.2.3. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização do teste em outro dia, horário ou fora do local designado.
12.22.3. O Teste de Aptidão Física consistirá na aplicação de 3 (três) avaliações, assim divididas:
a) Avaliação de Flexão de Braço (masculino)/ Apoio de Frente (feminino) em 1 minuto;
b) Avaliação de Abdominal em 1 minuto; e
c) Avaliação de Corrida de 12 minutos.
12.22.4. Cada avaliação será pontuada numa escala de 0 a 100 (cem) pontos, totalizando pontuação máxima de 300 (trezentos) pontos.
12.22.4.1. Para ser considerado APTO no Teste de Aptidão Física - TAF, o candidato deverá obter a pontuação mínima de 150 (cento e
cinquenta) pontos na somatória total das avaliações.
12.22.4.2. O candidato terá que obter a pontuação mínima de 20 (vinte) pontos para cada exercício.
12.22.4.3. A pontuação final do Teste de Aptidão Física não será considerada para somar-se à pontuação da prova objetiva, sendo o
candidato considerado apenas como APTO ou INAPTO.
12.22.5. A descrição e as marcas para pontuação de cada avaliação são:
MULHERES
AVALIAÇÕES
Apoio de
frente

Abdominal

Corrida 12min
(em metros)

18 a 21
anos

22 a 24
anos

Até 04
05 a 06
07 a 08
09 a 10
11 a 12
13 a 14
15 a 16
17 a 18
19 a 20

Até 08
09 a 10
11 a 12
13 a 14
15 a 16
17 a 18
19 a 20
21 a 22
23 a 24

Até 900
De 901 a 1000
De 1001 a 1100
De 1101 a 1200
De 1201 a 1300
De 1301 a 1400
De 1401 a 1500
De 1501 a 1600
De 1601 a 1700

zero
zero
zero
zero
zero
zero
20
30
40

zero
zero
zero
zero
zero
20
30
40
50

PONTUAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA
25 a 30
31 a 35
36 a 41
anos
anos
anos
zero
zero
zero
zero
20
30
40
50
60

zero
zero
zero
20
30
40
50
60
70

zero
zero
20
30
40
50
60
70
80

42 a 46
anos
zero
20
30
40
50
60
70
80
90

A partir
de
47 anos
20
30
40
50
60
70
80
90
100
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21 a 22
23 a 24
25 a 26
27 a 28
29 a 30
31 ou mais

25 a 26
27 a 28
29 a 30
31 a 32
33 a 34
35 ou mais

De 1701 a 1800
De 1801 a 1900
De 1901 a 2000
De 2001 a 2100
De 2101 a 2200
A partir de 2201

50
60
70
80
90
100

60
70
80
90
100
100

70
80
90
100
100
100

80
90
100
100
100
100

90
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

HOMENS
AVALIAÇÕES
Flexão de
braço
Até 06
07 a 08
09 a 10
11 a 12
13 a 14
15 a 16
17 a 18
19 a 20
21 a 22
23 a 24
25 a 26
27 a 28
29 a 30
31 a 32
33 ou mais

Abdominal

Corrida 12min
(em metros)

18 a 21
anos

22 a 24
anos

Até 10
11 a 12
13 a 14
15 a 16
17 a 18
19 a 20
21 a 22
23 a 24
25 a 26
27 a 28
29 a 30
31 a 32
33 a 34
35 a 36
37 ou mais

Até 1100
De 1101 a 1200
De 1201 a 1300
De 1301 a 1400
De 1401 a 1500
De 1501 a 1600
De 1601 a 1700
De 1701 a 1800
De 1801 a 1900
De 1901 a 2000
De 2001 a 2100
De 2101 a 2200
De 2201 a 2300
De 2301 a 2400
A partir de 2401

zero
zero
zero
zero
zero
zero
20
30
40
50
60
70
80
90
100

zero
zero
zero
zero
zero
20
30
40
50
60
70
80
90
100
100

PONTUAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA
25 a 30
31 a 35
36 a 41
anos
anos
anos
zero
zero
zero
zero
20
30
40
50
60
70
80
90
100
100
100

zero
zero
zero
20
30
40
50
60
70
80
90
100
100
100
100

zero
zero
20
30
40
50
60
70
80
90
100
100
100
100
100

42 a 46
anos
zero
20
30
40
50
60
70
80
90
100
100
100
100
100
100

A partir
de
47 anos
20
30
40
50
60
70
80
90
100
100
100
100
100
100
100

12.22.6. Para o Teste de Aptidão Física - TAF, o candidato deverá APRESENTAR ATESTADO MÉDICO, CONFORME O MODELO CONSTANTE
no Anexo IV, emitido com no máximo 30 (trinta) dias de antecedência à data do respectivo teste, constando expressamente que o
candidato está APTO a realizar o teste de aptidão física deste Concurso Público, contendo local, data, nome e número do CRM do
médico que elaborou o atestado, os quais poderão ser apresentados por meio carimbo ou impresso eletrônico ou dados manuscritos
legíveis do médico que emitiu o atestado, acompanhado da sua assinatura.
12.22.7. Será impedido de participar do Teste de Aptidão Física - TAF o candidato que não apresentar o atestado de acordo com o item
acima, sendo considerado eliminado deste Concurso Público.
12.22.7.1. O atestado médico visa avaliar as condições de saúde do candidato para a realização do teste de aptidão física.
12.22.7.2. O atestado médico não poderá conter expressão que restrinja a sua validade no que se refere ao estado/condição de saúde
do candidato para a execução dos testes de aptidão física propostos no presente edital, portanto, o texto do atestado deve ser claro
quanto à autorização ao candidato para realizar o Teste de aptidão física.
12.22.7.3. O candidato deverá ainda, assinar no momento da aplicação do teste de aptidão física, o termo de responsabilidade,
declarando-se responsável pela sua plena capacidade física para a participação no teste.
12.22.7.3.1. O termo de responsabilidade assinado não isenta o candidato da entrega do atestado médico.
12.22.8. O candidato deverá apresentar-se para o Teste de Aptidão Física - TAF com roupa apropriada para a prática desportiva, ou seja,
calção ou agasalho, camiseta e tênis, sob pena de eliminação.
12.22.9. O Teste de Aptidão Física - TAF é de caráter eliminatório pelos critérios estabelecidos nas tabelas constantes no item 12.24.5
deste Capítulo.
12.22.10. Para efeito de marcas mínimas, valerá apenas a contagem realizada pelos examinadores que tomarão por base as formas das
avaliações descritas no item 12.22.5 deste Capítulo.
12.22.11. Todos os exercícios que serão aplicados no Teste de Aptidão Física serão demonstrados pelos avaliadores antes do início dos
mesmos.
12.22.11.1. Não haverá repetição na execução das avaliações, exceto nos casos em que a banca examinadora concluir pela ocorrência
de fatores de ordem técnica, não provocados pelo candidato, que tenham prejudicado seu desempenho.
12.22.11.2. As descrições dos exercícios a serem aplicados no Teste de Aptidão Física são:
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a) Flexão de braço para candidatos do sexo masculino: O candidato deverá realizar flexões de braços, sucessivas sem interrupção dos
movimentos no ritmo que melhor lhe convier, os movimentos deverão ser realizados com as mãos apoiadas no solo e as pernas
estendidas apoiando as pontas dos pés no solo, após, flexionar o cotovelo, aproximando o peito do solo e em seguida voltar à posição
inicial onde será feita a contagem.
b) Flexão de braço com apoio de frente para candidatas do sexo feminino: O candidato deverá realizar flexões de braço, sucessivas
sem interrupção dos movimentos no ritmo que melhor lhe convier, os movimentos deverão ser realizados com as mãos apoiadas no
solo e com os joelhos apoiados sobre o solo, após flexionar o cotovelo, aproximando o peito do solo e em seguida voltar à posição inicial
onde será feita a contagem.
c) Abdominal: O candidato deverá realizar flexões abdominais (remador), sucessivas sem interrupção dos movimentos no ritmo que
melhor lhe convier, em posição superior os cotovelos deverão ultrapassar a posição dos joelhos junto ao tórax e os braços deverão
estar esticados tanto na posição superior como na inferior encostando as costas das mãos no solo onde será feita a contagem.
d) Corrida de 12 minutos: O candidato deverá realizar a corrida aeróbica, no percurso determinado pelo avaliador, durante 12 (doze)
minutos, sendo permitidas eventuais paradas e trechos em marcha.
12.22.12. O aquecimento e a preparação para o TAF é de responsabilidade do próprio candidato, não podendo interferir no andamento
do Concurso.
12.22.13. Em razão de condições climáticas, a critério da banca examinadora, o Teste de Aptidão Física - TAF poderá ser cancelado ou
interrompido, acarretando o adiamento do TAF para nova data, hipótese em que os candidatos realizarão todas as avaliações
novamente, desprezando-se os resultados já obtidos.
12.22.14. O candidato que no momento da realização do Teste de Aptidão Física apresentar qualquer problema fisiológico, psicológico
ou físico momentâneo, tais como luxações, contusões, fraturas e outros que impossibilitem de realizar o Teste, será automaticamente
eliminado do Concurso.
12.22.15. É vedada a entrada e presença de pessoas ou candidatos que não constem no edital de convocação para o teste de aptidão
física.
12.22.16. É vedada a permanência do candidato no local de aplicação após a realização do teste de aptidão física, sob pena de
eliminação deste concurso.
12.22.17. Não será permitido aos candidatos a utilização de câmeras, celulares, filmadores e demais aparelhos eletrônicos que possam
reproduzir ou transmitir o conteúdo do teste de aptidão física, sob pena de eliminação deste concurso.
12.23. DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
12.23.1. A Avaliação Psicológica para fins de seleção de candidatos é um processo sistemático, de levantamento e síntese de
informações com base em procedimentos científicos que permitem identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com o
desempenho das atividades do cargo.
12.23.2. A Avaliação Psicológica será realizada conforme as normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e nela serão utilizados
instrumentos definidos a partir dos perfis psicológicos ocupacionais, baseados nas atribuições e atividades de cada cargo.
12.23.3. Técnicas capazes, minimamente, de aferir habilidades específicas para o exercício do cargo e características de personalidade
serão incluídos nos instrumentos de avaliação.
12.23.4. As habilidades e aptidões específicas referem-se à capacidade potencial do indivíduo para realizar tipos específicos de
atividades relativas a cada cargo.
12.23.5. O resultado terá um parecer de “APTO” ou “INAPTO” para o desempenho do cargo.
12.23.6. O candidato será considerado APTO ao atender às condições adequadas ao cargo, conforme os critérios já referidos neste
Edital.
12.23.7. Ser considerado INAPTO na Avaliação Psicológica não significa que o candidato possua transtornos cognitivos e/ou
comportamentais. Referido parecer indica apenas que o candidato não atendeu, à época da Avaliação, aos requisitos exigidos para o
exercício do cargo/função ao qual concorreu.
12.23.8. Verificado que o candidato não possui condições físicas ou emocionais para a realização da Avaliação Psicológica, de forma a
colocar em risco tanto equipamentos utilizados quanto a integridade física das pessoas envolvidas, poderá ser determinada a imediata
interrupção da prova e até mesmo a eliminação do candidato do certame.
12.23.9. A divulgação do resultado da Avaliação Psicológica será feita nos sites: www.institutoaguia.org.br, DIOGRANTE e CMDCA, onde
constarão os nomes dos candidatos considerados APTOS, INAPTOS e AUSENTES.
12.23.10. DA DEVOLUTIVA:
12.23.10.1. Após a divulgação do resultado da Avaliação Psicológica, o candidato considerado “INAPTO”, se solicitar, terá direito à
Devolutiva, de caráter informativo. Nesse momento terá acesso aos resultados, com os motivos de sua não indicação.
12.23.10.2. Serão admitidas solicitações de Devolutiva interpostas a partir das 00h do dia 19 às 23h59m do dia 20/03/2019.
12.23.10.3. A Devolutiva é opcional do candidato. No entanto, ela só ocorre mediante a presença do mesmo.
12.23.10.4. A realização da Devolutiva será dia 25/03/2019.
12.23.10.5. O candidato poderá, a seu critério e às suas expensas, contratar um psicólogo regularmente inscrito no Conselho Regional
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de Psicologia/CRP para acompanhá-lo à Devolutiva. No caso da contratação de psicólogo, este deverá comparecer juntamente com o
candidato à entrevista.
12.23.10.6. Os Psicólogos acompanhantes dos candidatos deverão apresentar no momento da Entrevista Devolutiva a carteira do
Conselho Regional de Psicologia/CRP válida.
12.23.10.7. O psicólogo acompanhante deverá estar em dia com suas responsabilidades junto à categoria, e sem qualquer processo
ético/moral em curso, ou cumprindo penalidade determinada por aquele Conselho.
12.23.10.8. A Devolutiva será exclusivamente de caráter informativo, não sendo considerada como recurso. As informações técnicas
relativas ao perfil só poderão ser discutidas com o psicólogo contratado, conforme a legislação vigente da classe.
12.23.10.9. Caso o candidato compareça sozinho à sessão de conhecimento das razões, tais aspectos técnicos não serão discutidos,
bem como não será permitido o acesso à Avaliação realizada.
12.23.10.10. O não comparecimento à Devolutiva indicará a desistência pelo candidato, não podendo alegar desconhecimento ou
qualquer justificativa de atraso, não sendo permitido novo agendamento.
12.23.10.11 Não será permitido ao candidato, nem ao psicólogo acompanhante contratado, gravar a Devolutiva e nem retirar ou
reproduzir os documentos de Avaliação.
12.23.10.12. Os candidatos e os Psicólogos que os acompanharão, quando contratados, serão submetidos ao sistema de detecção de
metal, bem como farão guarda de todos os seus pertences pessoais.
12.23.10.11. Para a realização da Devolutiva, os candidatos serão chamados por ordem alfabética de cada sala.
12.23.10.12. No dia da Devolutiva, e somente nesta data, será concedida cópia do laudo resultante da Avaliação Psicológica.
12.23.10.13. Não serão entregues laudos após essa data.
12.23.10.14. Não serão fornecidos documentos de qualquer outra forma não estabelecida por este Edital.
12.23.10.15. Quando da Devolutiva, o candidato poderá ter conhecimento apenas do disposto no laudo. Caso venha acompanhado de
psicólogo, este poderá ter acesso aos testes, sendo solicitado, nesse momento, que o candidato aguarde do lado de fora da sala.
12.23.10.16. Não será admitida a remoção dos testes do candidato do local, salvo determinação judicial.
12.24. Será considerado INAPTO(A), o candidato(a) que apresentar indicadores de tendências de comportamento, padrões mais
prováveis de atitudes e crenças, ou necessidades psicológicas de:
a) falta ou escassez de vontade de dar apoio ou suporte emocional a quem necessita, pouca preocupação em promover o bem-estar
dos outros, pouca disponibilidade para com os demais, padrão hostil de interação com os demais, tratando-os de forma desrespeitosa
ou opositora.
b) agir de maneira mais passiva na busca de seus objetivos pessoais e profissionais, apresentando baixa ambição e empenho,
desorganização ou pouca tendência a colocar as coisas em ordem, falta de planejamento e detalhismo, baixos níveis de exigência
pessoal, dificuldades em levar a cabo trabalhos iniciados ou a iniciar outras atividades antes de concluir as que já estão em andamento,
dependência de estímulo externo para levar adiante seus planos e, com frequência, abster-se de tomar decisões, fácil desistência frente
a obstáculos, evitação de atividades complexas e desafiantes, pouco comprometimento com tarefas e compromissos.
c) dificuldades para transmitir os seus pensamentos de forma clara e convincente, quer verbalmente, quer por escrito, e para expor
suas ideias com argumentação objetiva, lógica e convincente.
d) resultados abaixo da média esperada na capacidade cognitiva para resolver problemas novos ou resolver problemas em termos de
raciocínio lógico.
12.24.1. A Avaliação Psicológica e Entrevista serão realizadas de maneira individual onde será mensurado:
a) Técnica Projetiva HTP (qualitativo) - isenção de instabilidades emocionais, comportamentos hostis, falta de empatia e disponibilidade
para auxiliar outras pessoas, comportamentos hostis e desrespeitosos;
b) Técnica Expressiva Palográfico - nível de produtividade, organização, comprometimento e isenção de atitudes impulsivas e agressivas;
c) Atenção, Concentração e Capacidade de Resolução de problemas - Resultado Médio e acima;
d) Entrevista Estruturada (qualitativo) - como transmite seus pensamentos (clareza e grau de convencimento), além de como expõe
suas ideias, articulação no relacionamento, argumentação objetiva, lógica e convincente.
12.25. NÃO será permitido aos candidatos participantes a utilização de câmeras, celulares, filmadoras e demais aparelhos eletrônicos
que possam registrar, reproduzir ou transmitir o conteúdo, resultando a exclusão do candidato do concurso.
12.26. Em hipótese alguma será aceito pedido revisão de Devolutiva, Devolutiva da Devolutiva ou recurso de Resultado Final Definitivo.
12.27. Depois de todos as Devolutivas apresentados, será divulgado o Resultado dos candidatos habilitados para a próxima etapa, com
as alterações ocorridas em face do disposto neste Edital.
12.28. A banca examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão
recursos adicionais.
XIII – DO JULGAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS
13.1. A prova objetiva será corrigida por meio de processamento eletrônico;
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13.1.1. A avaliação e correção da aprova objetiva será processada por pontuação, sendo:
a) pontuação de peso 1 para questões de disciplinas comuns e peso 2 para questões de conhecimentos específicos.
13.2. O cálculo total será feito através da soma de pontos do acerto das questões na prova objetiva.
13.3. Será considerado habilitado na Prova Objetiva o candidato que obtiver 50% do total de pontos da prova.
13.4. O candidato não habilitado na Prova Objetiva será eliminado, ou seja, reprovado no Concurso Público.
13.5. Havendo empate na última posição, serão aplicados, no que couberem, os critérios de desempate estabelecidos neste Edital.
XIV- DA CLASSIFICAÇÃO
14.1. A nota final dos candidatos habilitados/aprovados será igual ao somatório dos pontos obtidos na prova objetiva, conforme
critérios estabelecidos neste Edital.
14.2 Os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente da nota final, em listas de classificação por cargo, observadas
as listas correspondentes à reserva de vagas dos candidatos inscritos como pessoa com deficiência, inscritos em cotas raciais (negros,
negras ou afrodescendentes) e cotas para idosos (idade igual ou superior a 60 anos).
14.3. Os demais candidatos, da lista geral, que estiverem fora do parâmetro estipulado na tabela constante deste Edital, serão excluídos
deste Concurso.
14.4. Na hipótese de igualdade de nota final prevalecerá após observância do Parágrafo Único do art. 27 da Lei nº 10.741/03 (Lei do
Idoso), considerada, para esse fim, e, sucessivamente, o candidato que:
14.4.1. Obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos;
14.4.2. Obtiver maior número de pontos na prova de Língua Portuguesa;
14.4.3. Obtiver maior número de acertos na prova de Matemática;
14.4.4. Obtiver maior número de acertos na prova de Raciocínio Lógico (quando houver);
14.4.5. Obtiver maior número de acertos na prova de Noções de Informática (quando houver);
14.4.6. Tiver maior idade, para os candidatos não alcançados pelo Estatuto do Idoso, até o último dia das inscrições.
14.5. Em caso de empate também no dia, mês e ano de nascimento, o INSTITUTO ÁGUIA poderá solicitar dos candidatos empatados
as respectivas cópias das Certidões de Nascimento, para que o desempate seja realizado pela hora de nascimento.
14.5.1. Caso um ou mais candidatos empatados na mesma classificação, para um mesmo cargo, não possua cópia da Certidão solicitada
ou a mesma não seja entregue no prazo solicitado pelo INSTITUTO ÁGUIA, o desempate ocorrerá através de sorteio na presença dos
candidatos envolvidos por cargo.
14.6. Os critérios, estabelecidos nos itens 14.4.6. e 14.5, serão aplicados de acordo com as informações preenchidas pelo candidato na
ficha de inscrição.
14.7. A publicação do resultado final deste Concurso será feita em quatro listas, uma geral com a relação de todos os candidatos,
inclusive os candidatos com deficiência, candidatos negros, negras e afrodescendentes e idosos e outras três especiais, uma contendo
a relação apenas dos candidatos com deficiência, outra relação com candidatos negros, negras e afrodescendentes e outra relação dos
candidatos idosos.
14.8. Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, negros, negras e afrodescendentes e
idosos, estas serão preenchidas por candidato da lista de ampla concorrência, com rigorosa observância da ordem classificatória.
14.8.1. A homologação e o resultado final serão divulgados no Jornal Oficial do Município de Limeira, bem como no site do INSTITUTO
ÁGUIA.
XV – DOS RECURSOS
15.1. Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da hora e data estabelecida neste Edital por
cada etapa (ANEXO V), subsequentes à realização das etapas e/ou da divulgação de seus resultados no Jornal Oficial do Município de
Limeira e no site do INSTITUTO ÁGUIA, www.institutoaguia.org.br.
15.1.1 É DE INTEIRA OBRIGAÇÃO E RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO ACOMPANHAR TODAS AS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO
ATRAVÉS DO ANEXO V – CRONOGRAMA (DATAS PREVISTAS) DESTE EDITAL.
15.1.2. TODOS OS RECURSOS DE TODAS AS ETAPAS DEVERÃO SER INTERPOSTOS A PARTIR DA 00h00min DO PRIMEIRO DIA PREVISTO
PARA ABERTURA DE RECURSOS ATÉ ÀS 23h59min DO ÚLTIMO DIA PREVISTO PARA TÉRMINO DO RECURSO.
15.2. Admitir-se-á um único recurso por candidato.
15.3. O recurso deverá ser individual, devidamente fundamentado e conter o nome do Concurso Público, Nome do Candidato, Número
do CPF, Endereço Eletrônico e seu questionamento.
15.4. A interposição dos recursos não obsta o regular andamento do cronograma do Concurso Público.
15.5. Não serão aceitos recursos interpostos por outro meio que não seja o estabelecido neste Edital.
15.6. Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá eventualmente alterar a classificação inicial obtida
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pelo candidato para uma classificação superior ou inferior ou, ainda, poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver
nota mínima exigida para aprovação.
15.7. Depois de julgados todos os recursos apresentados, será divulgado o resultado final do Concurso Público, com as alterações
ocorridas em face do disposto neste Edital.
15.8. Não serão apreciados os recursos que forem apresentados:
15.8.1. Em desacordo com as especificações contidas neste Edital.
15.8.2. Fora do prazo e período estabelecido.
15.8.3. Sem fundamentação lógica e consistente.
15.8.4. Com argumentação idêntica a outros recursos.
15.9. Em hipótese alguma será aceito revisão de recurso, recurso do recurso ou recurso de gabarito final definitivo.
15.10. A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão
recursos adicionais.
15.11. Para o candidato recorrer, deverá utilizar o campo próprio para interposição de recursos, no endereço
www.institutoaguia.org.br, na “Área do Candidato” – “RECURSOS”, e seguir as instruções ali contidas. Poderão ser objeto de recurso:
a) o indeferimento de solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição;
b) o indeferimento de solicitação de inscrição como candidato com deficiência;
c) o indeferimento de solicitação de condições especiais para a realização da prova;
d) a aplicação da prova;
e) às questões e gabaritos da prova objetiva;
f) o resultado da prova;
g) da classificação prévia.
15.11.1. O INSTITUTO ÁGUIA e a Prefeitura Municipal de Limeira não se responsabilizam por recursos não recebidos por motivo de
ordem técnica dos computadores, falha de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falta de energia elétrica, bem
como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
15.12. Quando da publicação do resultado da prova, será disponibilizado o espelho da folha de respostas da prova objetiva, quando
solicitado pelo candidato dentro do período do prazo recursal contra aplicação da prova e do gabarito provisório.
15.13. O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos interpostos, e as provas serão corrigidas de acordo com o
gabarito oficial definitivo.
15.14. Na prova objetiva, os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos presentes à
prova, independentemente de formulação de recurso.
15.15. No espaço reservado para o questionamento do recurso fica VEDADA QUALQUER IDENTIFICAÇÃO (nome do candidato ou
qualquer outro meio que o identifique), sob pena de não conhecimento do recurso.
15.16 As respostas a todos os recursos, quer procedentes ou improcedentes, serão levadas ao conhecimento do candidato requerente
na Área do Candidato, no site www.institutoaguia.org.br.
15.17. No caso de recurso em pendência à época da realização de algumas das etapas do Concurso Público, o candidato poderá
participar condicionalmente da etapa seguinte.
XVI– DO PREENCHIMENTO DE VAGAS
16.1. Após a homologação do Concurso Público, os candidatos habilitados poderão ser convocados a qualquer momento, durante todo
o prazo de validade do certame, de acordo com a exclusiva necessidade da Prefeitura Municipal de Limeira, reservando-se ao direito
de proceder à convocação e à nomeação, em número que atenda ao seu interesse e às suas necessidades.
16.2. O candidato não poderá alegar desconhecimento da publicação de convocação, sendo sua responsabilidade acompanhar, durante
toda a validade deste Edital, o Jornal Oficial do Município de Limeira.
16.2.1. O Jornal Oficial do Município de Limeira é acessado somente pela internet, através do endereço eletrônico
www.limeira.sp.gov.br.
16.2.2. É de total responsabilidade do candidato acompanhar integralmente, no Jornal Oficial do Município de Limeira, todas as
publicações relacionadas a este Edital, durante o período de sua vigência, bem como manter seu número de celular e informações do
e-mail atualizados junto à Divisão de Treinamento e Desenvolvimento da Prefeitura Municipal de Limeira através do e-mail adm.rhbeneficios@limeira.sp.gov.br, para envio de mensagem complementar à convocação oficial.
16.3. Informações atualizadas referentes a salário, benefícios, local e horário de trabalho, entre outras, somente serão fornecidas ao
candidato convocado, quando da sua nomeação.
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XVII - DA NOMEAÇÃO E POSSE
17.1. A nomeação e o exercício far-se-ão na forma estabelecida no Estatuto do Servidor Público Municipal.
17.2. A admissão dos candidatos aprovados, de acordo com as necessidades da Administração, obedecerá rigorosamente à ordem de
classificação final e as condições dispostas no item 2.1 “Tabela de Cargos”, deste Edital.
17.3. A aprovação do candidato não isenta o mesmo da apresentação dos documentos pessoais exigíveis para a admissão.
17.4. Independentemente da aprovação no concurso, os candidatos somente serão admitidos se aprovados nos exames médicos.
17.5. Após a homologação do Concurso e sua convocação, o candidato será submetido à avaliação médica.
17.6. A avaliação médica poderá feita pela Prefeitura ou por sua ordem após a convocação dos candidatos aprovados no Concurso
Público.
17.7. O não comparecimento do candidato, quando convocado, em qualquer etapa especificada neste capítulo implicará na sua
exclusão e desclassificação em caráter irrevogável e irretratável do Concurso Público.
17.8. De acordo com o capítulo II, seção IV, Art. 15 da Lei Municipal nº 41/1991, alterada pela Lei Complementar nº 678/2013, o
candidato deverá tomar posse no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do ato de provimento.
17.9. O candidato ao entrar em exercício para o cargo de provimento efetivo, ficará sujeito a estágio probatório pelo período de 3 (três)
anos, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de Avaliação de Desempenho.
XVIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os Atos, Editais e Comunicados referentes a este
Concurso Público que venham a ser publicadas no Jornal Oficial do Município de Limeira e/ou divulgados na Internet, no endereço
eletrônico do Instituto Águia e da Prefeitura Municipal de Limeira.
18.2. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e aceitação das condições do Concurso, tais como se
acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos e instruções específicas para
a realização do certame, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento.
18.3. A legislação com vigência após a data de publicação deste Edital, bem como as alterações em dispositivos constitucionais, legais
e normativos a ela posteriores não serão objeto de avaliação nas provas do Concurso.
18.4. As informações sobre a convocação serão disponibilizadas no sistema de acompanhamento das convocações, no seguinte
endereço: www.limeira.sp.gov.br, sendo de responsabilidade do candidato acompanhar as atualizações acerca deste certame
18.5. O Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo
ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Limeira.
18.6. O resultado final do concurso, após decididos todos os recursos interpostos, será homologado pela Prefeitura Municipal de Limeira
e publicado no Jornal Oficial do Município de Limeira.
18.7. Ficarão disponíveis os boletins de desempenho do candidato para consulta na Área do Candidato no site
www.institutoaguia.org.br, na data em que o Edital de Resultado for publicado.
18.8. O acompanhamento das publicações, editais, avisos e comunicados referentes ao Concurso Público é de responsabilidade
exclusiva do candidato. Não serão prestadas por telefone informações relativas ao resultado do Concurso Público.
18.9. Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados ou certidões relativos à habilitação, classificação ou nota de candidatos,
valendo para tal fim o boletim de desempenho disponível na Área do Candidato no site www.institutoaguia.org.br, conforme item 18.7
deste Capítulo, bem como a listagem da Classificação Final publicada no Jornal Oficial do Município de Limeira.
18.10. É responsabilidade do candidato manter seu endereço (inclusive eletrônico) e telefone atualizados, até que se expire o prazo de
validade do Concurso.
18.11. Para atualização dos dados após a homologação do concurso, o candidato deverá informar à Divisão de Treinamento e
Desenvolvimento da Prefeitura Municipal de Limeira através do e-mail adm.rh-beneficios@limeira.sp.gov.br.
18.12. A Prefeitura Municipal de Limeira e o INSTITUTO ÁGUIA não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes
de:
a) endereço eletrônico errado ou não atualizado;
b) endereço residencial errado ou não atualizado;
c) número de telefone (celular e fixo) não atualizados;
d) endereço de difícil acesso;
e) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas, decorrentes de informação errônea de endereço por parte do candidato;
f) correspondência recebida por terceiros.
18.13. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova e/ou tornar sem efeito a nomeação do candidato, em todos os atos
relacionados ao Concurso, quando constatada a omissão, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com a finalidade de
prejudicar direito ou criar obrigação.
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18.14. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Comunicado a ser publicado no Jornal Oficial do Município de
Limeira.
18.15. Após a homologação, as convocações, comunicados e resultados oficiais do Concurso Público serão publicados, exclusivamente,
no Jornal Oficial do Município de Limeira, que é acessado pela internet, no endereço eletrônico www.limeira.sp.gov.br, sendo de
exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações oficiais deste certame.
18.16. De acordo com o disposto na Lei Federal 7.144 de 23 de novembro de 1983, prescreve em 1 (um) ano, a contar da data em que
for publicada a homologação do resultado final e o direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de
cargos e empregos na Administração Federal Direta e nas Autarquias Federais. Decorrido o prazo mencionado e inexistindo ação
pendente, as provas e o material inservível poderão ser incinerados.
18.17. Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário oficial de Brasília.
18.18. A Prefeitura Municipal de Limeira e o INSTITUTO ÁGUIA não fornecerão e não se responsabilizarão por quaisquer cursos, textos
e apostilas referentes a este Concurso Público, sendo de responsabilidade do candidato a escolha e busca do material de estudo.
18.19. Os questionamentos relativos a casos omissos e/ou duvidosos serão analisados e decididos pela Comissão de Concurso da
Prefeitura Municipal de Limeira, conjuntamente com o INSTITUTO ÁGUIA.
18.20. Ressalvadas as hipóteses previstas na Legislação pertinente, ao candidato convocado para a posse, não será permitido o
adiamento da investidura no cargo, sendo eliminado do Concurso Público o candidato que, por qualquer motivo, não se apresentar
para a posse quando convocado.
18.21. Todas as informações relativas à convocação e posse, após a publicação do Resultado Final, deverão ser obtidas junto à Prefeitura
Municipal de Limeira.
18.22. Os candidatos aprovados e classificados neste Concurso Público deverão manter atualizados seus endereços e contatos perante
a Prefeitura Municipal de Limeira, sendo de sua responsabilidade os prejuízos decorrentes da não atualização destas informações.
18.23. Todas as informações relativas à convocação e posse, após a publicação do Resultado Final, deverão ser obtidas junto à Prefeitura
Municipal de Limeira.
18.24. A não apresentação dos documentos solicitados no ato de sua convocação acarretará a ELIMINAÇÃO do candidato deste
Concurso Público.

Limeira, 21 de novembro de 2019.

COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO

Lucia Helena Ribeiro Cardoso

Marcus Diego Claro

Membro

Presidente

Maria Fernanda Olívio Dionizio

Michel Azevedo Araujo
Vice-Presidente

Membro

Paulo Roberto Barcellos da Silva Júnior
Membro
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ANEXO I – DESCRIÇÃO SUMÁRIA E DETALHADA DOS CARGOS
Cargos

Agente de
Trânsito

Descrições Sumárias e Detalhadas
Descrição Sumária: Realizar a fiscalização de trânsito no âmbito das atribuições contidas no Código de
Trânsito Brasileiro, no artigo que se refere às competências estabelecidas aos órgãos executivos municipais
de trânsito.
Descrição Detalhada: Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas
atribuições, aplicando autuações; Executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas
administrativas cabíveis por infrações de circulação, estacionamento e paradas e previstas no Código de
Trânsito Brasileiro, no exercício do poder de polícia de trânsito; Fiscalizar, autuar e aplicar as medidas
administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotações em veículos;
Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores, considerando sua
carga, apoiando as ações específicas de órgão ambiental local, quando solicitado; Vistoriar veículos que
necessitem de autorização especial para transitar; Auxiliar, incentivar e apoiar o órgão executivo de trânsito
municipal nas competências previstas no Código de Trânsito Brasileiro; Dar proteção e auxílio à comunidade
nos eventos públicos realizados no Município, no que se refere ao trânsito; Proteger o patrimônio público
municipal no que diz respeito à sinalização de trânsito, bem como, atuar para que a via pública se mantenha
segura para o trânsito de veículos e pedestres; Executar as atividades do exercício do poder de polícia de
trânsito, garantindo obediência às normas relativas à segurança de trânsito e sua livre circulação; Participar
das campanhas de educação no trânsito, como realização de cursos, palestras, etc., em todos os níveis de
educação escolar, inclusive nos programas de educação para condutores e pedestres; Dirigir automóveis e
motocicletas, devidamente habilitados, conduzindo-os de acordo com as regras de trânsito e as instruções
recebidas; Atender ao público interno e externo; Executar outras
tarefas compatíveis com as exigências para o exercício do cargo, determinadas pelo superior imediato.
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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
NÍVEL MÉDIO

Matemática
Conjuntos. Sistema de Numeração: Classes. Números ordinais. Números Reais: Operações com números reais: Resolução de problemas
envolvendo adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Múltiplos e Divisores: Mínimo Múltiplo Comum. Divisores. Regras
de divisibilidade por 2, 3 e Divisibilidade por 10, 100, 1000. Máximo Divisor Comum. Decomposição em fatores primos. Números
Fracionários: Frações equivalentes. Simplificação de frações. Redução ao Menor Denominador Comum. Operações de soma, subtração,
multiplicação e divisão. Números Decimais: Representação e leitura. Operações. Números e grandezas proporcionais. Razão e
proporção. Regra de três simples direta e inversa, Porcentagem: Operações para uso no dia-a-dia. Acréscimos e descontos percentuais.
Sistema Monetário Brasileiro. Sistema de Medidas: Unidades de comprimento, superfície, capacidade, volume, tempo e massa.
Múltiplos e submúltiplos. Operações para uso no dia-a-dia. Fatoração e Produtos Notáveis. Equações e sistemas de equações do 1º
grau. Resolução de problemas. Função do 2º grau. Gráficos. Discussão. Inequações e Equações do 2º grau. Resolução. Soma e Produto
das raízes. Trigonometria no triângulo retângulo. Funções trigonométricas. Relações entre as funções. Matrizes. Determinantes. Regra
de Crammer. Logaritmos decimais. Propriedades. Equações Geometria Plana: Ângulos. Perímetros e áreas: triângulos, quadriláteros,
circunferência e círculo. Relações métricas no triângulo retângulo. Geometria Espacial.
Raciocínio Lógico
Estruturas lógicas, proposições, valores lógicos. Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões. Lógica
proposicional: proposições simples e compostas; silogismo e tautologia; tabelas-verdade; equivalências; leis de Morgan; diagramas
lógicos. Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos e geométricos. Análise combinatória: combinações, arranjos e
permutações, Probabilidades.
Língua Portuguesa
Fonologia: Conceitos básicos, Classificação dos fonemas, Sílabas, Encontros Vocálicos, Encontros Consonantais, Dígrafos, Divisão
silábica. Ortografia: Conceitos básicos, O Alfabeto, Orientações ortográficas. Acentuação: Conceitos básicos, Acentuação tônica,
Acentuação gráfica, Os acentos, Aspectos genéricos das regras de acentuação, As regras básicas, As regras especiais, Hiatos, Ditongos,
Formas verbais seguidas depronomes, Acentosdiferenciais. Morfologia: Estrutura e Formação das palavras, Conceitos básicos, Processos
de formação das palavras, Derivação e Composição, Prefixos, Sufixos, Tipos de Composição, Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares,
Classe de Palavras. Sintaxe: Termos Essenciais da Oração, Termos Integrantes da Oração, Termos Acessórios da Oração, Período, Sintaxe
de Concordância, Sintaxe de Regência, Sintaxe de Colocação, Funções e Cargos das palavras “que” e “se”, Sinais de Pontuação.
Problemas gerais da língua culta: O uso do hífen, O uso da Crase, Interpretação e análise de Textos. Tip os de Comunicação: Descrição,
Narração, Dissertação, Tipos de Discurso, Qualidades de defeitos de um texto, Coesão Textual. Estilística: Figuras de linguagem, Vícios de
Linguagem.
Atualidades
Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais relacionados ao município e do estado, ocorridos a partir do
primeiro semestre de 2019, divulgados na mídia local.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA CARGO DE NÍVEL MÉDIO
Agente de Trânsito
Lei 9.503/97: Capítulo II – Do sistema nacional de trânsito: art.24; Capítulo III – Das normas gerais de circulação e conduta: art. 26 até o
art. 61; Capítulo IV – dos pedestres e condutores de veículos não motorizados: art. 68 até o art. 71; Capítulo VII – Da sinalização de trânsito:
art. 80 até o art. 90; Capítulo XV – Das infrações: art. 161 até o art. 255; Anexo I – Dos conceitos e definições. Artigos 5º e 144º da
Constituição Federativa do Brasil de 1988. Noções de direito constitucional. Ordem social. 5. Competências da União, dos estados e dos
municípios. 6. Princípios da administração pública.
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ANEXO III – DOCUMENTAÇÃO PARA POSSE
Documentos Pessoais e dos Dependentes
Uma foto 3x4 recente para confecção do crachá (escrever o nome no verso); CPF com nome atualizado;
RG com nome atualizado; PIS/PASEP;
Cartão SUS;
Título de Eleitor com nome atualizado; Certidão de quitação eleitoral;
Certificado de Reservista (se houver);
Carteira Nacional de Habilitação (se exigido para o cargo);
Carteira Profissional: Cópia da pág. da foto e pág. da identificação, cópia de todos os registros de empregos anteriores;
Certidão de Nascimento ou Casamento ou Casamento com averbação, se separado (a) ou divorciado (a);
CPF, RG e Cartão SUS do cônjuge (se houver);
CPF, RG, Cartão SUS e Certidão de Nascimento ou Casamento com averbação do (a) companheiro (a) (se houver);
Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 ou até 21 anos, se dependente de IR (se houver);
CPF (obrigatório), RG (se tiver) e Cartão SUS dos filhos menores de 18 ou até 21 anos, se dependente de IR (se houver);
Atestado de vacinação atualizado dos filhos menores de 7 anos (se houver);
Comprovante de escolaridade do candidato e outras exigências previstas no edital do Concurso; Carteira de Registro Profissional
(conforme exigência prevista no edital do Concurso);
Certidão de quitação e regularidade do Registro no Conselho de Classe (se exigido para o cargo); Comprovante de residência
atualizado;
CPF, RG dos pais se dependentes de Imposto de Renda;
Antecedente criminal - Pode ser solicitado através do site (www.ssp.sp.gov.br), Fórum ou Delegacia.

Documentação Comprobatória, caso, inscrito para: Doador de Sangue, Documento Oficial de Cadastro no REDOME,
Inscrição de Cota Racial, Comprovação de Desemprego;
Qualificação Cadastral eSocial:
Acessar o site esocial.gov.br / clique em consulta qualificação cadastral / consulta qualificação cadastral online / consulta online / digite
seu nome completo e atual / data de nascimento / CPF / PIS/PASEP.
Após clique em adicionar / digite os caracteres especiais / e verifique o resultado de sua
pesquisa. Se os dados estiverem corretos basta imprimir este resultado e anexar a
documentação para posse.
Se os dados estão inconsistentes será necessário regularizar a inconsistência, basta seguir a orientação e procurar o órgão indicado:
Regularizar seu nome no CPF: dirija-se aos correios munido de RG, CPF, título de eleitor e certidão de casamento ou acesse o site da
Receita Federal, clique em CPF / regularizar cadastro CPF; caso seja solicitado o comparecimento na Receita Federal, deverá fazê-lo o
mais rápido possível.
Regularizar CPF / data de nascimento ou nome na Caixa ou Banco do Brasil: procure o banco indicado na orientação.
Regularizar nome ou CPF no INSS, vá pessoalmente na agência e converse com o atendente, leve o resultado de sua pesquisa no eSocial
para facilitar o atendimento.
Ficha de dados cadastrais: devidamente Preenchida com letra legível
Declarações
Declaração de bens e valores: preencher todos os campos e se possuir bens deve ser informado seu
valor. Declaração que nunca foi exonerado/demitido do serviço público em consequência de processo
administrativo;
Declaração de dependentes de Imposto de Renda (caso não tenha dependentes preencher os dados pessoais, datar e assinar; para
declarar filhos de 18 a 21 ou 24 anos deverá apresentar certidão de nascimento, CPF e comprovante de escolaridade do mesmo);
Declaração para cálculo atuarial do Instituto de Previdência Municipal de Limeira (1ª folha: Preencher os dados que souber; 2ª folha:
Mencionar todos os empregos anteriores que constam na Carteira Profissional, e para os empregos ou cargos públicos fazer as anotações
e apresentar comprovante de desligamento (portaria de exoneração ou rescisão de contrato);
Declaração de não acumulação de cargos públicos;
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Para Profissionais que irão acumular Cargos Públicos, Conforme Art. 37 da Constituição Federal:
Acúmulo de dois cargos públicos: Na declaração de acumulação de cargos públicos, anexar declaração fornecida pelo órgão público no
qual está vinculado, discriminando os horários de trabalho, para análise da acumulação pretendida.
Aposentadoria de cargo público com outro cargo público: Na declaração de acumulação de cargos públicos, anexar cópia da portaria de
aposentadoria, para análise da acumulação pretendida.
Vinculo de trabalho com a iniciativa privada e cargo público: apresentar declaração descriminando os horários de trabalho da empresa
privada para verificação da compatibilidade de horários.
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ANEXO IV – MODELO DE ATESTADO MÉDICO

ATESTADO MÉDICO
(Obs.: O atestado deverá possuir o timbre/ carimbo do órgão de saúde ou da clínica de saúde ou do receituário do médico)

Atesto, sob as penas da Lei, que o(a) Senhor(a)
, portador(a)
do do documento de identidade RG nº
, UF
, nascido(a) em
/
/
, encontra-se apto(a) para realizar testes de esforços físicos, exigidos para o teste de
aptidão física (TAF) do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Limeira, a fim de concorrer ao cargo de Agente de
Trânsito
,
de
de
. (local e data)
(Obs.: A data do atestado não poderá ultrapassar 30 (trinta) dias corridos de antecedência da data do teste)

Nome, assinatura do Médico e carimbo(*) com o nº do CRM
(*)Carimbo ou impresso eletrônico ou dados manuscritos legíveis do médico que emitiu o atestado, acompanhado da sua
assinatura.
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ANEXO V – CRONOGRAMA (DATAS PREVISTAS)

Datas
26/11/2019
27/11/2019 a
09/01/2020
27/11 a 04/12/2019

CRONOGRAMA DO EDITAL Nº 05/2019
Event
os
Publicação dos Editais de Abertura do Concurso Público da PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA no site do INSTITUTO ÁGUIA
e no JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO
Período de inscrição via internet no site do INSTITUTO ÁGUIA
Solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição

17/12/2019

Publicação no site do INSTITUTO ÁGUIA da relação provisória de candidatos que solicitaram isenção do pagamento da taxa
de inscrição
Prazo recursal contra o indeferimento de solicitação de isenção do pagamento da taxa inscrição
Das 00h00min. de 10/12 às 23h59min. de 11/12/2019
Publicação do resultado definitivo da análise dos recursos contra o indeferimento de solicitação de isenção do pagamento
da taxa de inscrição nos sites do INSTITUTO ÁGUIA e no JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

10/01/2020

Vencimento do boleto para pagamento da taxa de inscrição

09/12/2019
10 e 11/12/2019

15/01/2020

16 e 17/01/2020

21/01/2020

02/02/2020
03/02/2020
04 e 05/02/2020
13/02/2020
14/02/2020
01/03/2020
03/03/2020
04 e 05/03/2020
13/03/2020
20/03/2020
25/03/2020
26 e 27/03/2020
01/04/2020
03/04/2020
07/04/2020

Publicação no site do INSTITUTO ÁGUIA da relação de candidatos inscritos como:
ampla concorrência; vagas reservadas às pessoas com deficiência; negros ou afrodescendentes; idosos e condição especial
para realização da prova
Prazo recursal referente à divulgação da relação de candidatos inscritos no certame como: ampla concorrência; vagas
reservadas às pessoas com deficiência; negros ou afrodescendentes; idosos e condição especial para realização da
prova
Das 00h00min. de 16/01 às 23h59min. de 17/01/2020
Publicação no site do INSTITUTO ÁGUIA e no JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO do resultado definitivo da análise dos recursos
referentes à divulgação da relação de candidatos inscritos como: ampla concorrência; vagas reservadas às pessoas com
deficiência; idosos e condição especial para realização da prova e do Edital de Convocação para Prova Objetiva
Aplicação das provas objetivas
Aplicação das provas objetivas
Divulgação dos gabaritos provisórios no site do INSTITUTO ÁGUIA
Prazo recursal referente aos gabaritos das provas objetivas, contra aplicação das provas e entrega de títulos.
Das 00h00min. do dia 21 às 23h59min. do dia 22/01/2020
Publicação dos resultados dos recursos contra aplicação das provas objetivas
Publicação do Edital de Convocação para TAF
Aplicação do TAF
Publicação do resultado provisório da aplicação da prova do TAF
Prazo recursal contra o resultado da prova do TAF e da sua aplicação
Publicação dos resultados dos recursos contra a prova TAF e da sua aplicação e do Edital de Convocação para Avaliação Psicológica.
Aplicação da Avaliação Psicológica
Publicação do resultado da Avaliação Psicológica no site do INSTITUTO ÁGUIA.
Solicitação da Devolutiva
Realização da Devolutiva
Publicação oficial do Edital de Resultado Final e disponibilização no site do INSTITUTO ÁGUIA.
Homologação do Edital nº 05/2019.
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