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EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO 001/2022 
 
A Câmara Municipal de Itapira, Estado de São Paulo, por intermédio da Comissão Especial de Concurso 
Público, nomeada pelo Ato da Mesa Nº 23/2022, de 28 de abril de 2022, TORNA PÚBLICO, na forma 
prevista no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, Lei Complementar Municipal nº 5.264 de 25 de 
abril de 2014, Lei Complementar nº 5.798 de 11 de julho de 2019 e suas alterações legais, Lei 6.136 de 08 de 
abril de 2022, a abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OBJETIVAS para 
nomeação em cargos públicos vagos. O Concurso Público será regido pelas instruções especiais constantes 
do presente instrumento, elaborado em conformidade com os ditames da Legislação Federal e Municipal 
vigente e pertinente. 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1 - A organização, aplicação e correção das Provas Objetivas (escrita), será de responsabilidade da 
Empresa Marilene Gonçalves Ribeiro, que atenderá pelo nome fantasia de ORIGEM CURSOS E 

CONCURSOS, e as demais fases de responsabilidade da Câmara Municipal de Itapira – SP. 
1.1.1 - Em razão da indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na cidade para realização das 
provas objetivas, estas, a critério da ORIGEM CURSOS E CONCURSOS e da CÂMARA MUNICIPAL 

DE ITAPIRA, poderão ser realizadas em cidades próximas. 
 

 Item 1.2–Quadros de Cargos - Carga Horária - Referências - Vencimentos – Requisitos mínimos exigido 
em lei. 

 

 
1.2.1 - TAXAS DE INSCRIÇÃO 
 

FORMAÇÃO TAXA 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO R$ 80,00 

ENSINO MÉDIO COMPLETO R$ 60,00 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 
2.1 - As inscrições serão feitas exclusivamente, via internet, no site www.origemcursoseconcursos.com, no 
período de 11/05/2022 A 26/05/2022, devendo para tanto o interessado proceder da seguinte forma: 
1º) Entrar no site www.origemcursoseconcursos.com 
 
2º) Em seguida acesse a “Área do Candidato”, criando um novo cadastro. Para Novo Cadastro digitar 
CPF e Data de Nascimento; Caso já tenha cadastro acessar o Login com CPF e senha. 
 
3º) Fazer o Login; 

01 – ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

Descrição VAGA C/H SEMANAL 
VENC. 

R$ 
REQUISITO MÍNIMO EXIGIDO 

POR LEI 
PROVA 

Analista em 
Comunicação Social 

01 40 R$ 4.586,52 
Ensino Superior Completo, Formação 

em Comunicação Social 
OBJETIVA 

Analista Legislativo 01 40 R$ 4.586,52 
Ensino Superior Completo, Bacharel 

em Direito. 
OBJETIVA 

Comprador Público 01 40 R$ 4.200,00 
Ensino Superior Completo.  Bacharel 

em Ciências Contábeis e/ou 
Administração 

OBJETIVA 

02 – ENSINO MÉDIO COMPLETO 

Descrição VAGA 
C/H 

SEMANAL 
VENC. 

R$ 
REQUISITO MÍNIMO EXIGIDO 

POR LEI 
PROVA 

Escriturário Administrativo 02 40 R$ 2.010,90 Ensino Médio OBJETIVA 
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4º) Preencher Cadastro de Dados Pessoais do Candidato; no final do cadastro criar uma senha e repetir 
essa mesma senha;   
 
 5º)  

 
6º) Voltar em inscrever-se e : 
• Selecionar o cargo 
• Selecionar a cidade do Concurso Público ou Processo Seletivo 
• Selecionar se necessita de Atendimento Especial (Sim ou Não) 
• Selecionar se é Pessoa com Deficiência (Sim ou Não) 
 
7ª) Assinalar, □ Declaro ter lido e aceito as normas constantes no edital de abertura do presente certame. 
Para Acessar o Edital a aba publicações. 
 

 8º)  
 

2.1.2 O recolhimento do boleto deverá ser feito até o primeiro dia útil após a data do encerramento das 
inscrições, entendendo-se como “não úteis” exclusivamente os feriados nacionais e estaduais e 
respeitando-se, para tanto, o horário da rede bancária, considerando-se para tal o horário de Brasília, sob 
pena de a inscrição não ser processada e recebida. 
 
2.1.3 A inscrição paga por meio de cheque somente será considerada após a respectiva compensação. 
 
2.1.4 No valor da inscrição já está inclusa a despesa bancária. 
 
2.1.5 Quarenta e oito horas após o pagamento, conferir no site www.origemcursoseconcursos.com se os 
dados da inscrição efetuada pela internet foram recebidos e a importância do valor da inscrição paga. Em 
caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com a ORIGEM CURSOS E CONCURSOS, pelo e-
mail: contatoorigemcursos@gmail.com para verificar o ocorrido. 
 
2.1.6 A ORIGEM CURSOS E CONCURSOS não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet 
não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros 
fatores que impossibilitem a transferência de dados. O descumprimento das instruções para inscrição via 
internet implicará na não efetivação da mesma. 
 
2.1.7 A taxa de inscrição somente será devolvida ao candidato nas hipóteses de cancelamento do certame 
pela própria administração ou quando o pagamento for realizado em duplicidade ou fora do prazo. 
 
2.2 – DA ISENÇÃO DO VALOR DA INSCRIÇÃO 
 
2.2.1 - Em atendimento a Lei Municipal nº 4.235, de 28 de março de 2008, ficam isentos do pagamento do 
valor da inscrição o candidato doador de sangue que tenha realizado doação nos últimos 180 (cento e 
oitenta) dias antecedentes à data limite para inscrição no Concurso Público.  
 
2.2.2 - Em atendimento a Lei Municipal nº 5.718, de 14 de setembro de 2018, ficam isentos do pagamento 
do valor da inscrição os candidatos desempregados.  
 
2.2.3 - A obtenção da isenção do valor da inscrição está condicionada a entrega e análise dos documentos 
definidos no Anexo VI deste Edital.  
 

SALVAR 

 
SALVAR 

mailto:contatoorigemcursos@gmail.com
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2.2.4 - No período de 11/05/2022 A 26/05/2022, os candidatos que atendam aos requisitos da Lei Municipal 
nº 4.235, de 28 de março de 2008 e Lei Municipal nº 5.718, de 14 de setembro de 2018, devem acessar 
diretamente o site www.origemcursoseconcursos.com  e realizar as seguintes etapas:  
 

a) Preencher corretamente todos os dados solicitados no campo “Pedido de Isenção de Taxa de 
Inscrição” à condição Hipossuficiente/Desempregado e/ou Doador de Sangue e anexar os 
documentos exigidos ou  ENVIAR os  Documentos Comprobatórios estabelecidos no Anexo VI 
deste Edital,  em Envelope via SEDEX com A.R. (Aviso de Recebimento) para a EMPRESA 
ORIGEM CURSOS E CONCURSOS – com sede Rua João Batista de Arruda, 150, Vila Brasília, CEP 
– 13.566-604 - São Carlos/SP, postando até o último dia de inscrição.  

 
2.2.5 -  A partir de 13/05/2022 o candidato deverá consultar no site www.origemcursoseconcursos.com o 
parecer relativo à pré-inscrição realizada.  
 
2.2.6 - Ficando devidamente comprovada o atendimento a Lei Municipal nº 4.235, de 28 de março de 2008 
e Lei Municipal nº 5.718, de 14 de setembro de 2018, o candidato terá a inscrição DEFERIDA e deverá fazer 
a impressão de seu Comprovante de Inscrição.  
 
2.2.7 - Caso os documentos protocolados não atendam aos requisitos exigidos, a inscrição será 
INDEFERIDA como isenta, podendo o candidato imprimir o Boleto Bancário e efetuar o pagamento até a 
data de vencimento estabelecida no Boleto, para que sua inscrição seja efetivada.  
 
2.2.8 - O envelope deverá estar devidamente identificado na parte externa com as informações constantes 
do formulário abaixo: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO – 
CONCURSO PÚBLICO 01/2022 Nome: ______Nº de Inscrição: ______Cargo:________________________. 
 
2.2.9 - A ORIGEM CURSOS E CONCURSOS e a Câmara Municipal de Itapira não se responsabilizam pelo 
extravio dos documentos enviados.  
 
2.2.10 - A comprovação do encaminhamento tempestivo dos documentos referentes à solicitação de 
isenção será feita pela data de postagem dos mesmos, sendo rejeitada, solicitação postada fora do prazo.  
 
2.2.11 - Não haverá devolução da documentação encaminhada a ORIGEM CURSOS E CONCURSOS para 
solicitação de inscrição com isenção de pagamento e terá validade somente para este Concurso Público.  
 
2.2.12 -Será indeferida a solicitação de isenção do valor da inscrição dos candidatos que solicitarem a 
isenção sem apresentar os documentos previstos no Anexo VI deste Edital.  
 
2.2.13 - O candidato que tiver seu pedido de isenção da taxa de inscrição INDEFERIDO e que NÃO efetuar 
o pagamento da taxa de inscrição de acordo com as informações constantes neste capítulo, não será 
considerado inscrito no presente Concurso Público.  
 
2.2.14 - As despesas relativas ao envio dos documentos serão de exclusiva responsabilidade dos 
candidatos.  
 
2.2.15 - Não haverá recurso contra o indeferimento do requerimento de isenção da taxa de inscrição.  
 
2.2.16 - Os interessados que não cumprirem os requisitos deste item ou havendo inexatidão de declarações 
e/ou irregularidades de documentos, ainda que verificados posteriormente, sofrerão o cancelamento da 
inscrição, nulidade da aprovação ou habilitação e perda dos direitos decorrentes, sem prejuízo das 
cominações legais cabíveis. 
 

http://www.origemcursoseconcursos.com/
http://www.origemcursoseconcursos.com/
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2.1.17 - Para gerar o comprovante entrar no site www.origemcursoseconcursos.com com seu CPF e senha 
entrar na área do CANDIDATO, em seguida, selecione o correspondente à inscrição desejada e após isso 
clique em imprimir comprovante de inscrição. 
 
2.3 - São condições para posse do Cargo: 
 
2.3.1 - Ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos do Art. 12 da Constituição Federal. 
2.3.2 - Ter até a data da posse, idade mínima de 18 anos, gozar de boa saúde física e mental, estar em 
gozo dos direitos políticos e civis e, se do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar. 
2.3.3 - Estar ciente que se classificado, quando da convocação, deverá comprovar que preenche todos os 
requisitos exigidos para o cargo público, constantes do presente Edital, sob pena de perda do direito ao 
mesmo. 
2.3.4 - Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do serviço público”, mediante 
decisão transitada em julgado em qualquer esfera governamental. 
 
2.4 - Se classificado e nomeado, o candidato, por ocasião da convocação, deverá apresentar, além dos 
documentos constantes no presente Edital, os seguintes:  
a) Título Eleitoral e comprovante de ter votado na última eleição ou procedido à justificação na forma da 
lei; 
b) Sendo do gênero masculino, estar quite com o Serviço Militar; 
c) CPF; 
d) Prova de Escolaridade e Habilitação Legal; 
e) Foto 3X4; 
f) Declaração de não ocupar cargo/emprego/função no serviço público, exceto os acúmulos permitidos 
pela CF; 
g) Atestado de antecedentes criminais; 
h) Demais documentos necessários que lhe forem solicitados, sob pena de perda do direito à nomeação. 
 

3. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 
3.1 - Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de inscrição para o cargo público em Concurso 
Público, cujas atribuições sejam compatíveis com sua deficiência, conforme artigo 37 da Constituição 
Federal e Lei Nº 7.853/89. 
 
3.2 - Em obediência ao disposto no art. 37, §§ 1º e 2º do Decreto 3.298 de 20/12/99 que regulamenta a Lei 
7.853/89, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes para cada cargo 
público, individualmente, das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do presente 
Concurso Público. 
 
3.3 - Se, na aplicação do percentual, resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), 
estará formada 01(uma) vaga para a pessoa com deficiência. Se inferior a 0,5 (cinco décimos), a formação 
da vaga ficará condicionada à elevação da fração para o mínimo de 0,5 (cinco décimos), caso haja aumento 
do número de vagas para o cargo. 
 
3.4 - Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no 
art. 4º do Decreto Federal Nº 3.298/99. 
 
3.5 - As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal Nº 
3.298/99, particularmente, em seu art. 40, participarão do Concurso Público em igualdade de condições 
com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas objetivas, à avaliação e aos critérios 
de classificação, ao dia, horário e local de aplicação das provas objetivas, e a nota mínima exigida para 
todos os demais candidatos. 
 

http://www.origemcursoseconcursos.com/
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3.6 - Os benefícios previstos no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto Federal Nº 3.298/99, deverão ser requeridos 
por escrito, durante o período das inscrições.  O candidato deverá encaminhar via SEDEX para a 
EMPRESA ORIGEM CURSOS E CONCURSOS – com sede Rua João Batista de Arruda nº 150, Vila Brasília, 
CEP – 13.566-604- São Carlos/SP, postando até o último dia de inscrição: 
 
a) Requerimento solicitando vaga especial, contendo a identificação do candidato e indicação do 
Município/Concurso Público para o qual se inscreveu; 
 
b) Laudo Médico (original ou cópia reprográfica autenticada) atestando a espécie e o grau ou nível da 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – 
CID, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar a previsão de adaptação à prova; 
 
c) Solicitação de prova especial, se necessário. (A não solicitação de prova especial eximirá a empresa de 
qualquer providência). 
 
3.7 - Serão indeferidas as inscrições na condição especial de pessoa com deficiência dos candidatos que 
não encaminharem dentro do prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo laudo médico. O 
candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital, não 
poderá impetrar recurso em favor de sua situação. 
 
3.8 - Aos deficientes visuais (cegos), serão oferecidas provas no sistema Braile e suas respostas deverão ser 
transcritas também em Braile. Os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da 
prova, reglete e punção, podendo ainda, utilizar-se de soroban. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão 
oferecidas provas ampliadas, com tamanho e letra correspondente a corpo 24. 
 
3.9 - A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, contendo a primeira, a 
pontuação de todos os candidatos, inclusive a das pessoas com deficiência, e a segunda, somente a 
pontuação destes últimos. 
 
3.10- Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital não serão 
considerados como pessoas com deficiência e não terão prova especial preparada, sejam quais forem os 
motivos alegados. 
 
3.11 - Ao ser convocado para o cargo público, o candidato deverá se submeter a exame médico oficial ou 
credenciado pela Câmara, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como deficiente 
ou não, e o grau de deficiência capacitante para o exercício do cargo público. Será eliminado da lista de 
pessoa com deficiência o candidato cuja deficiência assinalada na Ficha de Inscrição não se constate, 
devendo o mesmo ser relacionado apenas na lista de classificação geral. 
 
3.12 - Após a admissão do candidato com deficiência, esta não poderá ser arguida para justificar a 
concessão de readaptação do cargo, de licença por motivo de saúde e de aposentadoria por invalidez. 
 

4. DAS REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 
4.1 - O Concurso Público será de provas objetivas, composta de questões de múltipla escolha com 5 
alternativas, sendo apenas uma alternativa correta, e será elaborada de acordo com o conteúdo 
programático estabelecido no Anexo II. 
 
4.2 - A duração da prova objetiva será de 3h (três horas), já incluído o tempo para o preenchimento da 
folha de respostas. 
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4.3 - O candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência mínima de 1 (uma) hora, 
munido de caneta azul ou preta, lápis preto e borracha e UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS 

ORIGINAL: 
a)- Cédula de Identidade - RG; 
b) Carteira de Órgão ou Conselho de Classe; 
c) Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
d) Certificado Militar; 
e) Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto); 
f) Passaporte 
 
4.4 - As provas objetivas (escritas) desenvolver-se-ão em forma de testes, por meio de questões de 
múltipla escolha na forma estabelecida no presente Edital. 
 
4.5 - Durante as provas objetivas não será permitido, sob pena de exclusão do Concurso Público:  
a) qualquer espécie de consultas bibliográficas;  
b) comunicação com outros candidatos;  
c) utilização de livros, manuais ou anotações;  
d) máquina calculadora;  
e) relógios de qualquer tipo;  
f) agendas eletrônicas;  
g) telefones celulares, smartphones, mp3, notebook, palmtop, tablet, BIP;  
h) walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor de mensagens; bem como o uso de 
óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares. 
 
4.5.1- Os pertences pessoais, inclusive o aparelho celular (desligado), serão guardados em sacos plásticos 
fornecidos pela ORIGEM CURSOS E CONCURSOS, lacrados e colocados embaixo da cadeira onde o 
candidato irá sentar-se.  
 
4.5.2- Pertences que não puderem ser alocados nos sacos plásticos deverão ser colocados no chão sob a 
guarda do candidato.  
 
4.5.3- Todos os pertences serão de inteira responsabilidade do candidato.  
 
4.5.4- O candidato que for flagrado na sala de provas portando qualquer dos pertences acima será excluído 
do Concurso Público. 
 
4.6 - Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer 
pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Volante, 
designado pela Coordenação do Concurso Público. 
 
4.7 - O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 1 (uma) hora e meia do horário 
previsto para o início das mesmas constante do presente Edital, devendo entregar ao Fiscal da Sala a 
respectiva folha de respostas, o caderno de provas no término da mesma.  
 
4.8 - Não serão computadas questões não respondidas, que contenham rasuras, que tenham sido 
respondidas a lápis, ou que contenham mais de uma alternativa assinalada. 
 
4.9 - Ao final das provas, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, a fim de assinar a folha 
de ocorrência, o verso de todos os cartões de resposta e o lacre do envelope que conterão:  
a) os cadernos de questões;  
b) as folhas de respostas e a folha de ocorrência; na presença do fiscal de sala, sendo liberados quando 
concluído. 
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5. COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES 

 
 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO  

CARGO 
PÚBLICO 

VAGAS PROVA DISCIPLINA 
Nº 

QUESTÕES 
VALOR 

QUESTÃO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Escriturário 
Administrativo 

2 OBJETIVA 

Legislação 
Municipal  

25 3 75 

Língua 
Portuguesa 

5 2 10 

Matemática 5 1 5 

Informática 5 2 10 

 
 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

CARGO PÚBLICO VAGAS PROVA DISCIPLINA 
Nº 

QUESTÕES 
VALOR 

QUESTÃO 
TOTAL 

Analista em Comunicação 
Social 

1 

OBJETIVA 

Legislação Municipal  10 2 20 

Analista Legislativo 1 Língua Portuguesa 10 2 20 

Comprador Público  1 Matemática 15 1 15 

    
Conhecimento 

Específico 
15 3 45 

 

5.1 - Os candidatos serão classificados por ordem decrescente, da Nota Final, em lista de classificação, por 
Cargo. 
 

6. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
6.1 - O conteúdo programático constante das provas a que se submeterão os candidatos são as constantes 
no Anexo II do presente Edital. 
 

7. DAS PROVAS OBJETIVAS 

 
7.1 As provas serão realizadas em local, dia e horário a serem definidos neste de Edital. 
 

DIA: 03/07/2022 
HORÁRIO: 09h00min 

LOCAL: Disponível na Área do Candidato, no site da ORIGEM CURSOS E CONCURSOS 

 
7.1.1- Caso o número de candidatos exceda a oferta de lugares nas escolas localizadas na cidade, a 
ORIGEM CURSOS E CONCURSOS e a Comissão Especial de Concurso Público da Câmara Municipal 
poderão alterar horários das provas ou até mesmo dividir sua aplicação em mais de uma data, cabendo 
aos candidatos à obrigação de acompanhar as publicações oficiais e alterações pertinentes no site 
https://www.origemcursoseconcursos.com  e www.camaraitapira.sp.gov.br  
 
7.2 - Será disponibilizado aviso de convocação nos sites, com antecedência mínima de 3 (três) dias. Essa 
comunicação tem caráter oficial e informativo. 
 
7.3 - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro candidato, nem a utilização 
de livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e/ou similares.  
 

https://www.origemcursoseconcursos.com/
http://www.camaraitapira.sp.gov.br/
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7.3.1 - Reserva-se ao Coordenador do Concurso Público designado pela ORIGEM CURSOS E 

CONCURSOS e aos Fiscais juntamente com a Comissão Especial de Concurso Público da Câmara 
Municipal, a exclusão do candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como, tomar 
medidas saneadoras e restabelecer demais critérios para resguardar a execução individual e correta das 
provas. 
 
7.4 - Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata deverá levar 
uma acompanhante, que terá local reservado para esse fim e que será responsável pela guarda da criança. 
 
7.5 - Não haverá, sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas. 
 
7.5.1 -  Os candidatos deverão comparecer 1 (uma) hora antes do horário marcado para o início das provas.   
 

7.5.2 - Os portões serão fechados pontualmente às 08h45min (horário oficial de Brasília). 
 
7.6 - É de inteira responsabilidade de o candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este Concurso Público, além de manter atualizado o seu cadastro no site da 
ORIGEM CURSOS E CONCURSOS. 
 
7.7 – É de inteira responsabilidade de o candidato conferir o caderno de provas e a folha de resposta.  
 
7.9 – O candidato deverá certificar-se de que consta no caderno de provas o cargo para qual fez sua 
inscrição. Caso contrário comunicar imediatamente ao fiscal. 
 

8. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 
8.1 - Na lista final entre os candidatos classificados com igual número de pontos, serão fatores de 
preferência os seguintes: 
 
a) mais idoso, observando-se idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal 10.741/2003, 
entre si frente aos demais; 
b) obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Específicos; 
c) obtiver maior nota na prova de Língua Portuguesa; 
d) obtiver maior nota na prova de Matemática; 
e) Tiver maior idade, para os candidatos não alcançados pelo Estatuto do Idoso; usando ano/mês/dia. 
 
8.1.1- Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate 
será realizado mediante sorteio público, dado a conhecer por meio de edital divulgado com no mínimo 03 
(três) dias de antecedência. 
 

9. DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA 

 
9.1 - A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter eliminatório. 
9.2 – O candidato que não fizer 50 pontos na prova objetiva, será desclassificado do Concurso Público. 
9.3 - A nota da prova objetiva será obtida conforme tabela do item 5. 
 

10. DO RESULTADO FINAL 

 
10.1- O resultado final será a nota obtida com o número de pontos auferidos na prova objetiva. 
 

11. DOS RECURSOS 

 
11.1. - Para recorrer o candidato deverá: 
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a) acessar o site www.origemcursoseconcursos.com; 
b) em seguida clicar em CONCURSOS EM ANDAMENTO e buscar o Concurso Público para qual se 
inscreveu; 
c) na barra superior em Concursos, clicar em Recursos e seguir as instruções para efetuar o recurso; 
d) após terminar, imprimir o protocolo e acompanhar a resposta. 
 
11.1.1 – O candidato que efetuou o pagamento no prazo avençado do cronograma e não constar na 
listagem de inscrições deferidas, será concedido prazo de recurso entre os dias 07 e 08/06/2022 em que 
deverá ser endereçado a empresa ORIGEM CURSOS E CONCURSOS. 
 
11.1.2 - Todos os recursos deverão ser interpostos até 3 (três) dias úteis após a divulgação oficial do 
gabarito, entre 9h00 e 17h00, conforme especificação abaixo, excluindo-se o dia da divulgação do gabarito 
para efeito da contagem do prazo: 
 
a) da homologação das inscrições; (divulgação no site); 
b) dos gabaritos e/ou conteúdo das questões da Prova Objetiva, (divulgação no site); 
c) do resultado parcial do concurso, desde que se refira a erro no número de acertos e da pontuação dos 
títulos (divulgação no site); 
d) da prova objetiva; (divulgação no site); 
e) do resultado final do certame. (Divulgação no site e no jornal oficial eletrônico do município de Itapira). 
 
11.1.3 - O prazo para interpor os recursos a que se refere o subitem 11.1.1 deste Edital será de 3 (três) dias 
úteis, contados a partir:  
 
a) 3 (três) dias úteis após o período de divulgação do gabarito, no caso do recurso previsto na alínea “b” 
do subitem 11.1.1 deste Edital;  
 
b) 3 (três) dias úteis após o período de divulgação da classificação parcial do concurso, no caso do recurso 
previsto na alínea “c” do subitem 11.1.1 deste Edital; 
 
11.1.3 - A decisão de que trata o subitem 12.1.1 deste Edital terá caráter terminativo e não será objeto de 
reexame. 
 
11.1.3 – Os cadernos das provas objetivas deverão ser entregues no final do exame ao fiscal da sala, bem 
como os mesmos deverão ser publicados no site da empresa www.origemcursoseconcursos.com em 
formato PDF, no mesmo dia da divulgação do gabarito da prova objetiva no período das 9h00 às 17h00, 
podendo ser acessada na área do candidato com o número de seu CPF. 
 
11.2 - Julgados os recursos em 3 (três) dias úteis em face do gabarito da prova objetiva, sendo o caso, será 
publicado um novo gabarito com as modificações necessárias.  
 
11.2.1 - Caberá à ORIGEM CURSOS E CONCURSOS decidir sobre a anulação de questões julgadas 
irregulares. 
 
11.2.2 - Em caso de anulação de questões por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou 
qualquer outro motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos e os pontos 
correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, independente de recurso.  
 
11.2.3 - Os candidatos que haviam recebido pontos nas questões anuladas, após os recursos terão esses 
pontos mantidos, sem receber pontuação a mais. 
 

http://www.origemcursoseconcursos.com/
http://www.origemcursoseconcursos.com/
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11.3 - Não serão conhecidos recursos intempestivos ou em desconformidade com este Edital, devendo 
estar embasados em argumentação lógica e plausível, e em literatura acadêmica conceituada. 
 
11.3.1 - Se a argumentação apresentada no recurso contra a pontuação na prova objetiva for procedente e 
levar à reavaliação da nota anteriormente atribuída, prevalecerá a nova análise para efeito de classificação, 
podendo haver alteração da classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior. 
 
11.4 - Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento de 
mérito.  
 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
12.1 - A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e condições 
do Concurso Público, estabelecidos no presente Edital e nas legislações vigentes. 
 
12.2 - A falsidade ou inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, 
ainda que verificados posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os 
atos decorrentes à inscrição, sem prejuízo de responsabilização nas esferas administrativa, cível e penal. 
 
12.3 - A ORIGEM CURSOS E CONCURSOS, bem como o órgão realizador do presente certame não se 
responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes ao Concurso 
Público. 
 
12.4 - O gabarito oficial será disponibilizado no site www.origemcursoseconcursos.com e no site da  
Câmara Municipal de Itapira www.camaraitapira.sp.gov.br, até 3 (três) dias úteis  da data da aplicação da 
prova objetiva. 
 
12.5 - Após 90 (noventa) dias da divulgação oficial do resultado final do Concurso Público, as folhas de 
respostas serão incineradas e mantidas em arquivo eletrônico com cópia de segurança pelo prazo de cinco 
anos. 
 
12.6 - O candidato obriga-se a manter atualizado seus dados cadastrais no site da  ORIGEM CURSOS E 
CONCURSOS. 
 
12.7 - A validade do presente Concurso Público será de 2 (dois) anos, contados da homologação final dos 
resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Administração da Câmara 
Municipal de Itapira. 
 
12.8 - A convocação para a admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem de 
classificação, não gerando o fato de classificação, direito à admissão.  
 
12.9 - Nos termos do artigo 37, § 10, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 20, 
de 04/06/98, é vedada a percepção simultânea de salários e proventos de aposentadoria, salvo nas 
hipóteses de acumulação remunerada, expressamente previstas pela Lei Maior. 
 
12.10 - Ficam impedidos de participarem do certame aqueles que possuam com qualquer dos sócios da 
ORIGEM CURSOS E CONCURSOS, relação de parentesco disciplinada nos artigos 1.591 a 1.595 do Código 
Civil.  
 
12.10.1- Constatado o parentesco a tempo, o candidato terá sua inscrição indeferida, e se verificado 
posteriormente à homologação, o candidato será eliminado do certame, sem prejuízo das medidas 
administrativas e judiciais cabíveis. 
 

http://www.origemcursoseconcursos.com/
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12.11 - Não obstante as penalidades cabíveis, a ORIGEM CURSOS E CONCURSOS poderá, a qualquer 
tempo, anular a inscrição ou a prova do candidato, desde que verificadas falsidades de declaração ou 
irregularidades na prova. 
 
12.12 - Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente 
previstos no presente Edital e Lei Orgânica Municipal, serão resolvidos em comum pela Câmara 
Municipal de Itapira por meio da Comissão especialmente constituída pelo Ato da Mesa nº 23/2022 e 
ORIGEM CURSOS E CONCURSOS. 
 
12.13 - A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em documentos 
ou nas provas, eliminarão o candidato do Concurso Público. 
 
 

PREVISÃO DE CRONOGRAMA 

 

DESCRIÇÃO DATA 

Publicação do Edital 05/05/2022 

Período de Inscrições 11/05/2022 à 26/05/2022 

Deferimento e Indeferimento dos pedidos de isenção 30/05/2022 

Pagamento das inscrições isentas indeferidas 02/06/2022 

Publicação da lista de inscritos 06/06/2022 

Recursos das Inscrições 07 e 08/06/2022 

Publicação da lista de candidatos deferidos após recursos  09/06/2022 

Prova Objetiva 03/07/2022 

Divulgação do Gabarito Preliminar  04/07/2022 

Recurso do Gabarito 05, 06 e 07/07/2022 

Classificação Parcial da Prova Objetiva 08/07/2022 

Recurso da Classificação Parcial 08, 11, e 12/07/2022 

Classificação Final 15/07/2022 

Homologação Final 20/07/2022 

 
O cronograma apresentado trata-se de uma previsão para execução das atividades inerentes ao Concurso 
Público, podendo as datas sofrerem alterações segundo as necessidades da Câmara Municipal de 
Itapira/SP e da Empresa ORIGEM CURSOS E CONCURSOS. 
 
Qualquer alteração no presente cronograma será divulgada nos sites www.origemcursoseconcursos.com 
e www.camaraitapira.com.br. 
 
Itapira, 04 de maio de 2022. 

 
 
 

COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
 
 
 
  

http://www.origemcursoseconcursos.com/
http://www.camaraitapira.com.br/
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ANEXO I 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 

ANALISTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: 
Recolher, redigir, registrar através de imagens e de sons, interpretar e organizar informações e notícias a 
serem difundidas, expondo, analisando e comentando os acontecimentos. Fazer seleção, revisão e preparo 
definitivo das matérias jornalísticas a serem divulgadas em jornais, revistas, televisão, rádio, internet, 
assessorias  de imprensa e quaisquer outros meios de comunicação com o público. Assessorar nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. Elaborar notícias para divulgação; processar a informação; 
priorizar a atualidade da notícia; divulgar notícias com objetividade; honrar o compromisso ético com o 
interesse público; respeitar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas; adequar a 
linguagem ao veículo; Iniciar o processo de informação: Fazer reunião da pauta; elaborar, distribuir e 
executar pauta; orientar a produção; assegurar o direito de resposta. Coletar informação: Definir, buscar e 
entrevistar fontes de informação; selecionar dados; confrontar dados, fatos e versões; apurar e pesquisar 
informações. Registrar informação: Redigir textos jornalísticos; fotografar e gravar imagens jornalísticas; 
gravar entrevistas jornalísticas; ilustrar matérias jornalísticas; revisar os registros da informação; editar 
informação. Qualificar a informação: Questionar, interpretar e hierarquizar a informação; contextualizar 
fatos; organizar matérias jornalísticas; planejar a distribuição das informações no veículo de comunicação; 
formatar a matéria jornalística; abastecer e acessar banco de dados, imagens e sons. Utilizar recursos de 
Informática, inclusive elaborar artes gráficas utilizando-se de softwares de edição de imagem e som. 
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade com as funções. 
 
ANALISTA LEGISLATIVO: 
Controlar e executar os trabalhos legislativos em geral, mediante o assessoramento e a orientação dos 
órgãos e dos agentes públicos no desenvolvimento dos procedimentos de tramitação dos processos 
legislativos e serviços plenários realizados no âmbito da Câmara Municipal; Receber, conferir, registrar 
todas as matérias a serem apreciadas pelo Plenário, assim como acompanhar e controlar os prazos de 
tramitação; Elaborar as pautas e executar os trabalhos de apoio à realização de sessões ordinárias, 
extraordinárias, secretas e especiais, e audiências públicas; Realizar pesquisas e estudos sobre matérias e 
assuntos de interesse do Poder Legislativo e do Município, para subsidiar a elaboração e a apresentação 
de proposições legislativas, bem como para subsidiar os trabalhos do Plenário, da Mesa Diretora, da 
Presidência, das Comissões Permanentes e Gabinetes, da Diretoria Administrativa, dos departamentos e 
dos servidores da Câmara Municipal; Assessorar e orientar os trabalhos das Comissões Permanentes da 
Câmara na discussão das proposições em tramitação na Casa, na elaboração e na revisão gramatical e 
ortográfica dos respectivos pareceres, e na apresentação de eventuais emendas; Assessorar e orientar a 
Mesa Diretora, a Presidência, as Comissões Permanentes e Temporárias, os Gabinetes, a Diretoria 
Administrativa, os departamentos e os servidores da Câmara quanto aos procedimentos a serem 
observados no desenvolvimento do devido processo legislativo; Assessorar, orientar e executar os serviços 
plenários, durante as sessões plenárias, as sessões solenes e as audiências públicas promovidas pela 
Câmara, quanto aos procedimentos a serem observados no desenvolvimento do devido processo 
legislativo; Elaborar, sob a orientação da Procuradoria Jurídica Legislativa, pareceres, portarias, 
anteprojetos, projetos de lei e de resolução, decretos legislativos, emendas e demais documentos 
legislativos e administrativos a serem propostos no âmbito do Poder Legislativo, mediante solicitação; 
Redigir Autógrafos, Decretos Legislativos, Resoluções e demais documentos, encaminhando ao setores 
competentes para sua publicação, bem como quaisquer documentos inerentes às atividades processo 
legislativo. 
 
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO: 
Cumprir o Regimento Interno, as Resoluções, os Atos da Mesa, Portarias e as determinações do Presidente; 
Elaborar e enviar atos emanados da Câmara; Realizar protocolo, atualizar fichários da Secretaria e redigir 
as Atas das Sessões Plenárias; Auxiliar no processo de andamento de todos os requerimentos, indicações, 
moções, processos, ofícios, projetos, entre outros; Realizar a autuação de matérias do processo legislativo, 
conferir datas e assinaturas, bem como todas as peças que as compõem em ordem cronológica; Protocolar 
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e encaminhar os ofícios e matérias legislativas; Arquivar documentos e correspondências recebidas e 
expedidas; Enviar certidões; Auxiliar na gestão de matérias e documentos da pauta das sessões em geral; 
Montar e carimbar processos e documentos que tramitem pela Câmara; Praticar todos os demais atos que 
se fizerem necessários à execução dos serviços pertinentes à Secretaria Geral. 
 
COMPRADOR PÚBLICO: 
Executar as atividades referentes às aquisições e contratações dentro dos limites de competência e em 
observância às normas licitatórias (Leis federal nºs 8.666/93 e 14.133 de 01/04/2021), assegurando a 
correta tramitação dos procedimentos relativos ao cumprimento da Lei de Licitações, da legislação do 
pregão e demais legislações concernentes. Executar as atividades relacionadas com a gestão administrativa 
de todos os contratos. Analisar os contratos de aquisição de bens ou prestação de serviços através de 
processos de licitação ou não, solicitando a documentação necessária ao fornecedor, verificando e 
procedendo às correções, quando necessárias. Realizar as atividades administrativas de suporte à outras 
equipes de trabalho, auxiliando o responsável pelo patrimônio na análise de reavaliação e identificação 
de bens com vida útil final. Análise de solicitações de compras de improdutivos (materiais de escritório, 
limpeza, copa e manutenção predial), de manutenção predial e prestação de serviços e de atendimento a 
logística dos veículos da frota, objetivando otimizar a eficácia das atividades da área. Realizar as diversas 
atividades que compõem a Gestão de Compras e de Contratos bem como as atividades de compras ligadas 
à manutenção do Imóvel, contratação de bens de consumo e prestação de serviços, bem como auxiliar no 
planejamento de aquisições que formam o Patrimônio da Câmara: Elaborar relatório de planejamento das 
compras que se fazem contínua e/ou rotineiras para que esses itens estejam em quantidade correta e 
qualidade adequada à eficiência e eficácia do desenvolvimento dos trabalhos do Legislativo. Fazer 
levantamento do histórico de consumo dos materiais e serviços com avaliação de se realizar contratações 
de manutenções preventivas e corretivas, sejam de bens móveis ou bens imóveis. Colaborar na construção 
e futuramente na melhoria de norma técnica de política de compras e contratos da Câmara; Executar as 
atividades de aquisições e contratações dentro dos limites de competência, e em observância às normas 
licitatórias, assegurando a correta execução dos procedimentos relativos ao cumprimento da Lei de 
Licitações, da legislação do pregão e demais legislações concernentes; Executar as atividades relacionadas 
com a gestão administrativa de todos os contratos. Executar às atividades relativas à medição de serviços 
e participação no processo de liquidação das aquisições de materiais de consumo e permanência para 
liberação de pagamentos relacionados às compras; Realizar as publicações legais e obrigatórias junto ao 
Jornal Oficial Eletrônico do Município e outros jornais, quando for o caso; (editais e seus extratos, extratos 
de contratos e todas as publicações relacionadas as suas atividades) Analisar os contratos de aquisição de 
bens ou prestação de serviços (através de licitação ou pela dispensa dela), solicitando toda a documentação 
necessária ao fornecedor, fazendo a sua verificação e procedendo às correções, quando necessárias, das 
documentações exigidas; (Habilitação jurídica; econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista) 
Elaborar compras de materiais de consumo, entre outros, serviços de limpeza, zeladoria, portaria, 
recepção, manutenção predial, mensageria, vigilância, copa e cozinha, câmeras de segurança, elevadores, 
materiais de escritório e cartuchos de impressoras; 
Emitir solicitação de pagamento de contas de consumo (água, luz, gás, IPTU, taxas do elevador e outros); 
Acompanhar as atividades voltadas à realização de obras, serviços, manutenção preventiva e corretiva do 
prédio, bem como apoio na coordenação de implantação de novos projetos e fiscalização de serviços 
prestados por empresas terceirizadas; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o 
exercício da função, como emissão de relatórios de apoio à Contabilidade subsidiando na formação dos 
valores das dotações orçamentárias. Conhecimento necessário para classificação orçamentária das 
despesas, de acordo com o plano de contas emitido pelo TCESP. Noções básicas de Informática, tendo 
como objetivo trabalhar com sistemas informatizados; 
Prestar apoio aos serviços administrativos e legislativo da Câmara, quando solicitado ou convocado pelos 
membros do Plenário. Atender todos os requisitos de prestação de contas do sistema Audesp (fase4) do 
TCESP.  
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ANEXO II 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
ENSINO SUPERIOR COMPLETO  
 
CARGO PÚBLICO: ANALISTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: 
 
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 tónica - Acentuação gráfica - Os acentos - 
Aspectos genéricos das regras de acentuação - As regras básicas - As regras especiais - Hiatos - Ditongos 
- Formas verbais seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. 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 Empregos 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 - Tipos de Comunicação: Descrição - Narração - 
Dissertação - Tipos de Discurso - Qualidades e defeitos de um texto - Coesão Textual. ESTILÍSTICA: 
Figuras de linguagem - Vícios de Linguagem. 
 
MATEMÁTICA: 
Resolução de situações-problema. Múltiplos e Divisores; Números Racionais: Operações e Propriedades. 
Números e Grandezas Diretamente e Inversamente Proporcionais: Razões e Proporções, Divisão 
Proporcional, Regra de Três Simples e Composta. Porcentagem. Juros Simples. Operações, expressões e 
problemas com números naturais. Números fracionários, decimais, inteiros, racionais e reais. Estrutura 
lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; dedução de novas 
informações das relações fornecidas e avalição das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas 
relações. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma 
válida, a conclusões determinadas. 
 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: 
Lei Orgânica do Município de Itapira; Regimento Interno da Câmara Municipal de Itapira, com as devidas 
alterações; Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Itapira -  Lei Nº 1.056, de 31 de Maio de 1972, 
Lei Complementar nº 01/1993 e demais alterações estatutárias. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
I. Comunicação: teorias, conceitos e paradigmas: Teorias da comunicação. II. Papel social da comunicação: 
Ética. Leis que regem a imprensa e radiodifusão. Código de ética dos jornalistas. Direitos e deveres do 
jornalista. Políticas da Comunicação. Agenda Setting e newsmaking III. Comunicação e tecnologia: 
Globalização da comunicação e seus novos paradigmas. A relação entre tecnologia e comunicação social. 
A comunicação global e perspectivas para o século XXI. Massificação versus segmentação dos públicos. 
IV. Opinião pública: pesquisa, estudo e análise em busca de canais de interação com cada público 
específico. V. Comunicação e linguagem: Gramática e ortografia da Língua Portuguesa aplicadas à prática 
comunicacional. Características do discurso nos diferentes meios de comunicação. A edição de texto e a 
edição de imagens: peculiaridades e complementaridades. Especificidades dos meios impressos, 
eletrônicos e digitais. VI. Conhecimentos de Informática: Noções de programas de texto, editoração 
eletrônica e Internet. VII. Conceitos de jornalismo. Fundamentos teóricos; investigação e documentação 
na comunicação de massa; o papel e responsabilidade social do jornalista e a mediação na sociedade 
informacional VIII. Conceitos de notícia. A política noticiosa. Fait-divers, antítese, multiplicidade e 
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conexão de fatos, o sensacionalismo. Os critérios da notícia e os conceitos de ineditismo, verdade, 
objetividade, imparcialidade e interesse público na produção jornalística para diferentes meios. Os 
veículos noticiosos e suas diferentes linhas editoriais. IX. Pragmática jornalística. Enunciação como ação 
social; produção de sentido e ideologia; informação versus a opinião. Ética e análise de casos na produção 
e na veiculação jornalísticas em diferentes meios. X. Linguagem jornalística. Parte I: Definição; critérios 
para credibilidade; retórica moderna, organização discursiva e mecanismos de adesão ideológica. 
Coerência e coesão textual. Tipos de entrevista: formatação e edição em diferentes veículos. Parte 2: I. 
Concepção e condução de material noticioso. O jornalismo, a esfera pública e a questão da 
representatividade. Classificação de notícias e técnicas de elaboração de noticiário para diferentes meios. 
A manutenção da linha editorial em diferentes veículos noticiosos. As linhas mestras da linguagem 
gráfica, a linguagem no rádio e na TV na Internet. A comunicação institucional. Jornalismo e novas 
tecnologias. II. Tipologia, formatação e redação do texto jornalístico. Gêneros de redação: definição, 
elaboração e análise de matéria, reportagem, entrevista, editorial, artigo, crítica, crônica, comentário, 
notas, coluna, pauta, espelho, roteiro, informativo, comunicado, carta, release e relatório em diferentes 
meios. Especificidades do texto jornalístico para diferentes meios: a estrutura da pirâmide invertida, lide, 
tipos de lide, sub-lide, corpo e pé de matéria; o hipertexto e a leitura não-linear no jornalismo online. 
Técnicas de redação e edição jornalísticas para diferentes meios. III -  Jornalismo digital. O conceito de 
fluxo de informação. Informação online e inclusão digital. Conceito de portal e sua relação estratégica com 
as empresas jornalísticas. Conceitos e técnicas de usabilidade, empacotamento, personalização e hyperlink 
no jornalismo para a internet. IV. Conhecimentos técnicos. Atualização de páginas usando a linguagem 
HTML; formatos de imagens (JPEG, GIF, PNG, Bitmap, PSD, TIFF) para criação e tratamento de imagens 
para web; utilização dos editores de HTML; prática dos programas MS Office, Internet Explorer, Outlook 
Express, Adobe Acrobat Reader, Adobe Photoshop, Corel DRAW. 
 
ANALISTA LEGISLATIVO: 
 
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 tónica - Acentuação gráfica - Os acentos - 
Aspectos genéricos das regras de acentuação - As regras básicas - As regras especiais - Hiatos - Ditongos 
- Formas verbais seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. 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 Empregos 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 - Tipos de Comunicação: Descrição - Narração - 
Dissertação - Tipos de Discurso - Qualidades e defeitos de um texto - Coesão Textual. ESTILÍSTICA: 
Figuras de linguagem - Vícios de Linguagem.  
 
MATEMÁTICA: 
Resolução de situações-problema. Números Inteiros: Operações, Propriedades, Múltiplos e Divisores; 
Números Racionais: Operações e Propriedades. Números e Grandezas Diretamente e Inversamente 
Proporcionais: Razões e Proporções, Divisão Proporcional, Regra de Três Simples e Composta. 
Porcentagem. Juros Simples. Sistema de Medidas Legais. Conceitos básicos de geometria: cálculo de área 
e cálculo de volume. 
 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: 
Lei Orgânica do Município de Itapira; Regimento Interno da Câmara Municipal de Itapira, com as devidas 
alterações; Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Itapira -  Lei Nº 1.056, de 31 de Maio De 1972, 
Lei Complementar nº 01/1993 e demais alterações estatutárias. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 
DIREITO CONSTITUCIONAL  
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: princípios fundamentais. Direitos e garantias 
fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos; direitos sociais; direitos de nacionalidade; 
direitos políticos; partidos políticos. Organização político-administrativa do Estado: Estado federal 
brasileiro, União, estados, Distrito Federal, municípios e territórios. Poder Executivo. Atribuições e 
responsabilidades. Poder Legislativo: estrutura, funcionamento e atribuições; processo legislativo; 
fiscalização contábil, financeira e orçamentária; comissões parlamentares de inquérito. Poder Judiciário: 
disposições gerais; órgãos do Poder Judiciário: organização e competências; Conselho Nacional de Justiça: 
composição e competências. Ministério Público; advocacia pública; defensoria pública. Administração 
Pública (arts. 37 a 43). Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária (arts. 70 a 75). Finanças Públicas 
(arts. 163 a 169). Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Instruções Nº 01/2020 - 
Atualizadas pela Resolução Nº 11/2021 do Tribunal de Constas do Estado de São Paulo. 
 
DIREITO ADMINISTRATIVO  
1. Ato administrativo: conceito, requisitos, atributos, classificação, espécies e convalidação; 1.1 Anulação 
e revogação; 1.2 Prescrição; 1.3 Improbidade administrativa; 2. Controle da Administração Pública; 3. 
Contrato Administrativo; 4. Licitação; 5. Agentes administrativos; 6. Processo administrativo; 7. Poderes 
da administração; 8. Princípios da administração pública; 9. Organização administrativa; 10. Bens 
Públicos; 11. Entidades Paraestatais; 12. Poder de Polícia; 13. Responsabilidade civil do Estado; 14. 
Restrição à propriedade privada; 15. Serviços Públicos; 16. Da Lei de Responsabilidade Fiscal, 17 – Lei 
Transparência na Administração Pública – Lei de Acesso à Informação.  Lei de Licitações Públicas nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e a Lei nº 14133, de 01 de abril de 2021. 
 
DIREITO TRIBUTÁRIO  

Autonomia tributária dos Municípios e aspectos da arrecadação; Competência Tributária Municipal; 
Tributos Municipais (Aspecto material, temporal, espacial e subjetivo): Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza – ISSQN; Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU; Imposto de Transmissão 
de Bens “Inter Vivos” – ITBI; Contribuição de Iluminação Pública – COSIP. 
  
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ORÇAMENTÁRIA 
1. Forma de Governo, Sistema de Governo, Forma de Estado, Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) 2. Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64 - Normas 
Gerais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, Estados e 
Municípios. 3. Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, Licitações e Contratos da Administração Pública e suas 
alterações. 4. Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Lei Federal nº 
8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa.  
 
COMPRADOR PÚBLICO: 
 
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 tónica - Acentuação gráfica - Os acentos - 
Aspectos genéricos das regras de acentuação - As regras básicas - As regras especiais - Hiatos - Ditongos 
- Formas verbais seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. 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 Empregos das 
palavras "que" e "se" - Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen 
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- O uso da Crase - Interpretação e análise de Textos - Tipos de Comunicação: Descrição - Narração - 
Dissertação - Tipos de Discurso - Qualidades e defeitos de um texto - Coesão Textual. ESTILÍSTICA: 
Figuras de linguagem - Vícios de Linguagem. 
 
MATEMÁTICA: 
Resolução de situações-problema. Números Inteiros: Operações, Propriedades, Múltiplos e Divisores; 
Números Racionais: Operações e Propriedades. Números e Grandezas Diretamente e Inversamente 
Proporcionais: Razões e Proporções, Divisão Proporcional, Regra de Três Simples e Composta. 
Porcentagem. Juros Simples. Sistema de Medidas Legais. Conceitos básicos de geometria: cálculo de área 
e cálculo de volume. 
 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: 
Lei Orgânica do Município de Itapira; Regimento Interno da Câmara Municipal de Itapira, com as devidas 
alterações; Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Itapira -  Lei Nº 1.056, de 31 de Maio De 1972, 
Lei Complementar nº 01/1993 e demais alterações estatutárias. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
  
1. Forma de Governo, Sistema de Governo, Forma de Estado; 2. Seção II – Dos orçamentos da Constituição 
federal de 1988. 3. Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64 - Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração 
e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, Estados e Municípios. 4. Lei Federal nº 8.666, de 
21/06/93, Licitações e Contratos da Administração Pública e suas alterações. 5. Lei Complementar nº 101, 
de 04/05/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. 6. Lei Federal nº 8.429/92 - Lei de Improbidade 
Administrativa e suas respectivas alterações; 7. Lei Federal 14.133/2021 – Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos; 8. Lei Federal 10.520/2002 – Pregão; 9. Lei Federal 10.024/2019 – Pregão Eletrônico; 10. 
Tabela de Escrituração Contábil TCESP.  
 
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO: 
 
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 tónica - Acentuação gráfica - Os acentos - 
Aspectos genéricos das regras de acentuação - As regras básicas - As regras especiais - Hiatos - Ditongos 
- Formas verbais seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. 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 Empregos 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 - Tipos de Comunicação: Descrição - Narração - 
Dissertação - Tipos de Discurso - Qualidades e defeitos de um texto - Coesão Textual. ESTILÍSTICA: 
Figuras de linguagem - Vícios de Linguagem. 
 
MATEMÁTICA: 
Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo), 
problemas, raiz quadrada; MDC e MMC - cálculo - problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras de três 
simples e composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; 
Sistema Monetário Nacional (Real); Equações: 1° e 2° graus; Inequações do 1° grau; Expressões Algébricas; 
Fração Algébrica. Números e álgebra: números reais; números complexos; sistemas lineares; matrizes e 
determinantes; progressão aritmética; progressão geométrica. Polinômios. Equações e inequações. 
Exponenciais, logarítmicas e modulares. Grandezas e medidas: medidas de área; medidas de volume; 
medidas de energia; trigonometria. Funções: função afim; função quadrática; função polinomial; função 
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exponencial; função logarítmica; função trigonométrica; função modular. Geometrias: geometria plana; 
geometria espacial. Tratamento da informação: análise combinatória; estudo das probabilidades; 
estatística; matemática financeira. 
 
INFORMÁTICA:  
 
MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, 
manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de 
aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de 
textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, 
controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, 
caixas de texto. MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas 
e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de 
objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, 
classificação de dados. MS-PowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, 
anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, inserção 
de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. Correio Eletrônico: 
uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: Navegação 
Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. 
 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: 
Lei Orgânica do Município de Itapira; Regimento Interno da Câmara Municipal de Itapira, com as devidas 
alterações; Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Itapira -  Lei Nº 1.056, de 31 de Maio De 1972, 
Lei Complementar nº 01/1993 e demais alterações estatutárias. 
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ANEXO III 

 
 

MODELO DE FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÕES 
ESPECIAIS DE REALIZAÇÃO DE PROVA 

 
REQUISIÇÃO 

 
À Comissão  
 
Eu _____________________________________, de identidade nº ______________, inscrito neste Concurso 
Público sob o número _______, como candidato ao Cargo de _______________, deste Edital, solicito as 
seguintes condições especiais de provas pelo motivo abaixo descrito:  
( ) Mãe com criança em estágio de amamentação.  
( ) Deficiência física.  
( ) Outro:____________________________________ 
 
CONDIÇÕES E FUNDAMENTOS DA SOLICITAÇÃO  
 
(Indique materiais, equipamentos, espaço físico e outras necessidades (use o verso se necessário).  
 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
______________________ 
 
 
_____________________________, _________de ___________________________de __________ 
 
 
_______________________________________________ 
Assinatura do Candidato 
 
INSTRUÇÕES: 
O Candidato deverá:  
 
*Preencher em letra de forma ou digitar a requisição.  
*Apresentar fundamentação das necessidades destas condições.  
 
Atenção: O desrespeito a qualquer uma das instruções acima resultará no indeferimento da requisição. A 
não apresentação do devido esclarecimento no anexo acima não descaracteriza o candidato como PNE – 
Portador de Necessidades Especiais, mas não o autoriza a receber nenhuma forma de tratamento 
diferenciado. 
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ANEXO IV 

 
MODELO DE PROCURAÇÃO 

 
 

PROCURAÇÃO 
 

 
Eu________________________________________________ RG n°____________________ residente e 
domiciliado à Rua__________________________________ n° _________, complemento _____ no 
Bairro__________________da cidade de _______________________________________ NOMEIO E 
CONSTITUO o (a) Sr. (a) ___________________________________________________________ RG 
n°_____________ como meu procurador com poderes específicos para realizar inscrições/interpor 
recursos para o cargo de _________________________ no Concurso Público - Edital nº 001/2020 realizado 
pela ORIGEM CURSOS E CONCURSOS. 
 
 
 
EM: ___________________, _______DE___________DE 2022. 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________ 
ASSINATURA DO CANDIDATO 
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ANEXO V 

 

FORMULÁRIO PARA RECURSO DA PROVA OBJETIVA 

Requerimento 
 

Nome:_____________________________________________________________ 
 Inscrição:_________Data: _______ 

 
À Comissão de Concurso Público, 

 
Como candidato à vaga no Concurso Público da Câmara Municipal de Itapira, solicito revisão do(a):  
         Homologação das inscrições 
 
         Dos Gabaritos 
         Do resultado do Concurso Público em todas as suas fases 
 
 

                                          Assinatura do Candidato 

ATENÇÃO: 
Indicar o número da questão, a alternativa, o objeto do recurso, o gabarito divulgado e a resposta do 
candidato. 

 
Nome da Prova: 

 
Número da questão: Gabarito divulgado:  
 
Resposta do candidato:   

Argumentação do Candidato 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fundamentação Bibliográfica (Preenchimento Obrigatório) 
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ANEXO VI - DOCUMENTOS PARA ISENÇÃO DO VALOR DA INSCRIÇÃO 
 
 
ATENÇÃO: DEVERÁ SER ENVIADA CÓPIA AUTENTICADA REFERENTE A TODOS OS 
DOCUMENTOS ENTREGUES. 
 
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EXIGIDOS PARA CONDIÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL 
Nº 4.235, DE 28 DE MARÇO DE 2008, OU SEJA, DOADOR DE SANGUE QUE TENHA REALIZADO 
DOAÇÃO NOS ÚLTIMOS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS ANTECEDENTES A DATA LIMITE PARA 
INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO. 
 
-. Cópia Autenticada da Carteira de Doação de Sangue ou da Declaração do estabelecimento, onde conste 
a data da doação de sangue entre de 11/11/2021 a 26/05/2022. 
 
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EXIGIDOS PARA CONDIÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL 
Nº 5.718 DE 14 DE SETEMBRO DE 2018, OU SEJA, CANDIDATOS DESEMPREGADOS: 
- Cópia autenticada da 1ª folha (frente) da Carteira de Trabalho onde consta a foto e assinatura; 
- Cópia autenticada da folha da Qualificação Civil da Carteira de Trabalho; 
- Cópia autenticada da primeira folha do Contrato de Trabalho até a última folha do Contrato de Trabalho, 
seguida da próxima página em branco da Carteira de Trabalho; e 
- Declaração assinada pelo próprio candidato com firma reconhecida declarando não possuir outra fonte 
de renda. 
 
ATENÇÃO: Os Documentos Comprobatórios estabelecidos neste anexo devem ser enviados em Envelope 
via SEDEX com A.R. (Aviso de Recebimento) para a EMPRESA ORIGEM CURSOS E CONCURSOS – com 
sede Rua João Batista de Arruda nº 150, Vila Brasília, CEP – 13.566-604 - São Carlos/SP, até a data de 
26/05/2022. 
 
IMPORTANTE: 
- Somente será concedida a isenção do valor da inscrição apenas para um Cargo. Caso tenha interesse em 
realizar inscrição para mais de um Cargo, se houver, deverá realizá-la via internet e efetuar o pagamento 
do valor correspondente através do boleto bancário das demais inscrições para que sejam efetivadas; 
- Não haverá devolução da documentação encaminhada a Origem Cursos e Concursos  para solicitação 
de inscrição com isenção de pagamento e terá validade somente para este Certame; e 
- Caso os documentos protocolados não atendam aos requisitos exigidos, a inscrição será INDEFERIDA 
como isenta, podendo o candidato imprimir o Boleto Bancário e efetuar o pagamento até a data de 
vencimento estabelecida no Boleto, para que sua inscrição seja efetivada. 
 


