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COMUNICADO DE ABERTURA 
PROCESSO SELETIVO 03/2018 - PARA ESTÁGIO REMUNERADO 

 
A Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, comunica a abertura de Processo Seletivo Simplificado, a fim 
de prover vagas para estudantes dos seguintes cursos: Técnico em Edificações, Engenharia Civil, 
Curso de Administração; Técnico em Administração, Curso de Direito e Técnico em Assuntos 
Jurídicos,Técnico em Turismo, Silvicultura. O Estágio será remunerado e em conformidade com as Leis 
Municipal n.º 938/2008 e 1.246/17 e a Lei Federal nº. 11.788/2008. 
 
 
1.1 As inscrições serão realizadas entre os dias  : 
 
07/08/2018 das 08h30m as 11h30m das 13h30m às 16h30m até 
10/08/2018 das 08h30m as 13h das 13h30m às 16h30m  
 
1.2 Os interessados deverão comparecer no Setor de Recursos Humanos, para 
preenchimento da ficha de inscrição e no ato deverá apresentar: 

 
a) Copia de RG; 
b) Copia CPF; 
c) Copia comprovante de endereço.  
 

2. SÃO REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: 
 
• Ser estudante regularmente matriculado no ensino Técnico Profissionalizante; 
• Ser estudante regularmente matriculado no ensino Superior  
• Ter idade mínima de 16 anos (completos até a data do início do estágio); 
• Ser brasileiro ou naturalizado conforme a lei; 
 
 
3.  CRONOGRAMA  
 
Etapa Data Prazo de inscrições 07/08/2018 das 08h30m as 11h30m das 13h30m às 

16h30m  
10/08/2018 das 08h30m as 13h das 13h30m às 16h30m  

Prova Redação 26/08/2018 
Classificação  29/08/2018 
Resultado final 31/08/2018 
 
4.QUADRO DE VAGAS 
 
INTERESSADO ESTUDANTES DOS CURSOS Vagas BOLSA ESTÁGIO 

Coordenadoria Obras, 
Engª e Fiscalização 

 
Engenharia Civil – 6 horas 
Engenharia Civil – 4 Horas 
 

1 
 

R$ 750,00 
R$ 550,00 
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Coord. Obras, Engª e 
Fiscalização. 

Técnicos em Edificações  - 6 horas 
Técnico em Edificações  - 4 horas  

4 R$ 750,00 
R$ 550,00 

ADMINISTRATIVO Administração (curso superior) – 6 horas 
Administração (curso superior) – 4 horas 

2 R$ 750,00 
R$ 550,00 

 Técnico de Administração 06 horas 
Técnico de Administração 04 horas 

01 R$ 750,00 
R$ 550,00 

Departamento de 
Agropecuária / Meio 

Ambiente 

Curso Silvicultura 
01 

R$ 750,00 
R$ 550,00 

Curso Direito 01 R$ 750,00 
R$ 550,00 Departamento de 

Governo e Infra-
estrutura ( Juridico) Técnico em Assuntos Jurídicos 02 R$ 750,00 

R$ 550,00 
Coordenadoria de 

Turismo 
Técnico de Turismo 01 R$ 750,00 

R$ 550,00 

 
5.         DA CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS 
 
5.1  DA CONVOCAÇÃO DA PROVA  –FASE ÚNICA 

 
5.1.1 A realização da Prova Redação está prevista para o dia 26 de agosto de 2018 para Técnico em 

Edificações, Engenharia Civil, Curso de Administração; Técnico em Administração, Curso de 
Direito e Técnico em Assuntos Jurídicos,Técnico em Turismo, Silvicultura, no Município de 
Ribeirão Grande/ SP. Poderá, contudo, haver mudanças na data prevista dependendo do número 
de inscritos e a disponibilidade de locais para a realização das provas.  

 
5.1.2 Ao candidato só será permitida a realização da prova na data, no local e horários constantes no 

Edital de Convocação, a ser divulgado e publicado na próxima edição do Jornal a Tribuna 
Sudoeste  e pelo site www.ribeiraogrande.sp.gov.br 

 
Os candidatos terão acesso ao edital completo e anexo I -Termo de referencia contendo o 
conteúdo para estudo , no site da Prefeitura Municipal  www.ribeiraogrande.sp.gov.br, a partir do 
dia 26 de fevereiro de 2018 
 
6.         DA CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS 
 
6.1  DA CONVOCAÇÃO DA PROVA OBJETIVA –FASE ÚNICA 

 
6.1.1 A realização da Prova  está prevista para o dia 26 de agosto de 2018, Técnico em Edificações, 

Engenharia Civil, Curso de Administração; Técnico em Administração, Curso de Direito e Técnico 
em Assuntos Jurídicos,Técnico em Turismo, Silvicultura. no Município de Ribeirão Grande/ SP. 
Poderá, contudo, haver mudanças na data prevista dependendo do número de inscritos e a 
disponibilidade de locais para a realização das provas.  

 
6.1.2  Ao candidato só será permitida a realização da prova na data, no local e horários constantes no 

Edital de Convocação, a ser divulgado até o dia 16 de agosto de 2018, no site da Prefeitura 
Municipal de Ribeirão Grande. www.ribeiraogrande.sp.gov.br e pelo jornal a Tribuna Sudoeste 
edição do dia 17 de agosto de 2018. 
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6.1.4 Não haverá convocação por e-mail, via correio ou por qualquer outro meio, não previsto neste 
Edital.  
 
6.1.5 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da Prova com 

 antecedência de 30 (trinta) minutos munido, OBRIGATORIAMENTE, de: 
 

a) Caneta de tinta  preta, lápis preto e borracha; 
b) Do comprovante de inscrição  
c) Documento Original de IDENTIDADE (com foto). 

 
7.       DA PRESTAÇÃO DA PROVA 
 
7.1 DA PRESTAÇÃO DA PROVA  – FASE ÚNICA 
 
7.1.1  O candidato deverá chegar ao local da Prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do 

 horário estabelecido para a realização da Prova, visto que os portões de acesso às salas de prova 
 serão fechados rigorosamente no horário estabelecido em edital de convocação, e ainda: 

a) Somente será admitido para realizar a prova o candidato que estiver munido de Documento de 
Identidade Original com foto, descritos no ITEM 6.1.5 alinea C devendo estar em perfeitas 
condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza. 

b) Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins: Boletim de Ocorrência, 
Protocolos, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação (modelo 
antigo sem foto), Carteira de Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza pública ou 
privada. 

c) Não será admitido no local de Prova o candidato que se apresentar após o horário 
determinado. 

d) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato. 

7.1.2  Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade e data de 
nascimento, deverão ser corrigidos no dia da prova , em formulário específico. 

 
7.1.3  No ato da realização da redação será fornecido uma folha contendo 30 linhas.  
 
7.1.4  Somente haverá substituição do Gabarito de Respostas se o mesmo estiver com falhas de 

impressão que impossibilitem o candidato de imprimir ali suas respostas. 
 
7.1.5 Ao terminar a Redação, o candidato devera entregar a folha da redação devidamente assinada e 
escrita à caneta, sendo nulo a redação entregue a lápis. E sem assinatura será excluído do Processo 
Seletivo. 
 
8. DO JULGAMENTO E CORREÇÃO DA REDAÇÃO 
 
8.1  DO JULGAMENTO DA PROVA  – FASE ÚNICA 
 
8.1.1  A Prova será avaliada na escala de 0 (zero) a 10 ( dez ) pontos. 
 

   
 

09.       DA CLASSIFICAÇÃO 
 

09.1  A nota final do candidato habilitado no Processo Seletivo de Estagiário será igual à: 
  com no mínimo 50% (cinqüenta por cento) de acertos. 

09.2 Em caso de igualdade na classificação definitiva terão preferência sucessivamente:  
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a) O candidato que tiver mais idade; 
b) O candidato que tiver maior número de filhos menores de 18 anos ou inválidos; 
c) Sorteio. 

09.3  Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente de valor da nota final. 
 
 

10.        DO RECURSO 
 
 

10.1 O candidato poderá apresentar recurso no prazo de 02 (dois) dia útil, desde que versem, 
exclusivamente, sobre questões de legalidade contadas, respectivamente: a partir da: 

 a) Publicação do Edital;  
 b) Da aplicação da Prova;  
 c) Da divulgação do Gabarito Oficial; 
 d) Do Resultado da Prova  

  
10.2 O recurso deverá ter argumentação lógica e consistente, caso contrário será preliminarmente 

indeferido. 
10.3 Recursos inconsistentes e/ou fora das especificações estabelecidas neste edital serão 

preliminarmente indeferidos.  
10.4  O candidato interessado em interpor recurso quanto a qualquer uma das fases estabelecidas no 

ITEM 10.1 deverá proceder da seguinte maneira: 
a)  Protocolar na seção de protocolo da Prefeitura Municipal. 

10.5 Não serão aceitos recursos que: 
a) Estejam em desacordo com o ITEM 10 deste edital. 
b) Estejam fora do prazo estabelecido para cada etapa. 
c) Não apresentem fundamentação lógica e consistente. 
d) Apresentem argumentação IDÊNTICA a outro recurso recebido anteriormente. 

10.6 Recebido o pedido de recurso, a Banca Examinadora decidirá pela manutenção, reforma do pedido 
ou ato recorrido, dando-se ciência da referida decisão a Comissão de Acompanhamento do 
Processo Seletivo e ao interessado, ambos, via e-mail por documento em formato PDF. 

10.7 Em hipótese alguma haverá, revisão de recursos e recurso do recurso. 
10.8  O recurso apresentado fora do prazo estabelecido será indeferido. 
10.10 Após julgamento dos recursos será divulgado as devidas alterações ocorridas caso haja 

procedência de recurso interposto dentro das especificações, podendo eventualmente alterar o 
classificação final e ou até a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida 
para aprovação no Processo Seletivo.  

10.11 Se do exame de recursos resultar anulação de questão ou de item de questão, ou alteração de 
Gabarito, a pontuação correspondente a essa questão, item ou alteração de Gabarito será atribuído 
a todos os candidatos, independente de terem recorrido. 

 
11. DA CELEBRAÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 
 
11.1. Após convocação, o estagiário deverá providenciar Declaração de Escolaridade 
(atual,carimbada e assinada pela Instituição de Ensino)  
com os seguintes documentos: 
 

• TCE – Termo de compromisso de Estagio assinado pela Instituição de Ensino, 
estudante e responsável no caso de menor de idade; 

• RG (original); 
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• CPF (original); 
• Comprovante de Endereço (original). 

11.2. Os Termos de Compromisso de Estágio – TCE terão término no máximo em 01 
ano da contratação, podendo ser prorrogado a critério da Prefeitura Municipal de 
Ribeirão Grande. 
 
11.3 O ato da inscrição implicará no conhecimento das instruções e na aceitação tácita 
das condições deste processo seletivo, tais como se acham estabelecidas neste Edital e 
nas normas legais pertinentes. 
 

 
12. DAS  DISPOSIÇÕES FINAIS / DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
 12.1 O resultado de cada etapa do processo, assim como os locais, horários e 
orientações diversas serão divulgados pelo jornal Tribuna Sudoeste e pelo site da 
www.ribeiraogrande.sp.gov.br. 
  
12.2 O acompanhamento destas divulgações é de inteira responsabilidade do candidato, 
ficando a Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, isento de efetuar qualquer outra 
comunicação, bem como de qualquer responsabilidade devido a possíveis perdas de 
prazos pelos candidatos, decorrentes da não verificação dos resultados. 
 
 

Ribeirão Grande/SP, 01 de agosto de 2018. 
 
 
 

 
ELIANA DA SILVA SANTOS 

PREFEITA MUNICIPAL 
 
 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

ANEXO I 
 

OBJETO :Processo Seletivo Simplificado, a fim de prover vagas para alunos dos 
seguintes cursos: Técnico em Edificações, Engenharia Civil, Curso de Administração; Técnico em 
Administração, Curso de Direito e Técnico em Assuntos Jurídicos,Técnico em Turismo, Silvicultura. O 
Estágio será remunerado e em conformidade com as Leis Municipal n.º 938/2008 e 
1.246/17 e a Lei Federal nº. 11.788/2008. 
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CONTEUDO: 
  
ENGENHARIA CIVIL/TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 
 
Conhecimento de normas técnicas de acessibilidade (NBR 9050/2015). 
NR 22 “É proibida a estocagem de explosivos e acessórios fora dos locais apropriados”. 
A importância das Normas Técnicas na Engenharia 
 
 
ADMINISTRAÇÃO (SUPERIOR) 
 
Administração: Princípios Constitucionais da Administração Pública 
Direito:  Princípios do direito administrativo. Poderes da Administração Pública. 
Servidores Públicos. Atos administrativos: conceito, atributos, elementos, 
discricionariedade e vinculação, classificação, espécies, anulação e revogação, controle. 
Bens públicos: classificação, afetação e desafetação, regime jurídico, aquisição e 
alienação, uso por particular. Licitações (Lei nº 8.666/93 com alterações 
supervenientes): Disposições gerais, modalidades, limites e dispensa, habilitação, 
registros cadastrais, procedimento e julgamento. 
  
 
TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 
 
Administração: Princípios Constitucionais da Administração Pública 
Direito: Princípios do direito administrativo. Poderes da Administração Pública. 
Servidores Públicos. Atos administrativos: conceito, atributos, elementos, 
discricionariedade e vinculação, classificação, espécies, anulação e revogação, controle. 
Bens públicos: classificação, afetação e desafetação, regime jurídico, aquisição e 
alienação, uso por particular. Licitações (Lei nº 8.666/93 com alterações 
supervenientes): Disposições gerais, modalidades, limites e dispensa habilitação, 
registros cadastrais, procedimento e julgamento. 
 
 
DIREITO/ SERVIÇOS JURIDICOS 
  
Contratos e serviços públicos. 
Aplicabilidade das normas constitucionais. 
Responsabilidade civil. 
Constituição Federal  art. 37 à 41 
 
 
SILVICULTURA  
 
Desenvolvimento e Preservação Ambiental 
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http://veja.abril.com.br/ciencia/como-combinar-crescimento-economico-e-preservacao-
ambiental/ 
http://www.sober.org.br/palestra/6/128.pdf 
http://brasilescola.uol.com.br/geografia/desenvolvimento-sustentavel.htm 
http://www.webartigos.com/artigos/desenvolvimento-e-preservacao-ambiental-como-
conciliar-os-interesses-em-conflito/96565/ 
http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=6386 
http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/conservacao-ambiental-e-
desenvolvimento-economico-ck4jb4bsisqwomj94ml4zlv0u 
 
A botânica no cotidiano 
http://botanica.sp.gov.br/sem-categoria/a-importancia-da-botanica-em-nossa-vida/ 
http://www.grupoescolar.com/pesquisa/a-importancia-das-plantas.html 
 
Ecologia Florestal 
http://www.florestacomum.org/floresta-autoctone/a-importancia-ambiental-e-ecologica/ 
http://alunosonline.uol.com.br/biologia/importancia-das-florestas.html 
 
 
“A vocação de uma cidade para o turismo: benefícios e ônus” 
 
Turismo 
 

1. https://glo.bo/2p6kwQZ 
2. http://bit.ly/2pVneN6 
3. http://bit.ly/2qBWttr 

D Braga - 2013 - books.google.com 
M Barretto - 2009 - books.google.com 
JM da Silva, A Costenaro - 2004 - anpad.org.br 
 
 
 
 

. 


