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EDITAL Nº 001/2021 - 1ª RETIFICAÇÃO, DE 04 DE OUTUBRO DE 2021. 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO DE PESSOAL 
 
A Prefeitura Municipal de Paulínia, nos termos estabelecidos no subitem 15.13 do Edital nº 001/2021, 
referente ao concurso público, torna pública a seguinte retificação ao Edital supracitado, cujas alterações 
estão a seguir elencadas: 
 
1. No item 2, DO PROCESSO DE SELEÇÃO, subitem 2.3, ONDE SE LÊ: 

 

2.3 O Cadastro de Reserva é o conjunto de candidatos aprovados que tenham obtido classificação 
além do número de vagas oferecidas no Concurso Público e se justifica no poder discricionário da 
Administração Municipal. 

 
LEIA-SE: 
 

2.3 O Cadastro de Reserva é o conjunto de candidatos aprovados que tenham obtido classificação 
além do número de vagas oferecidas no Concurso Público e se justifica no poder discricionário da 
Administração Municipal. 

2.3.1 Para cada cargo será montado um cadastro de reserva até a quinquagésima colocação, 
incluindo os candidatos empatados na mesma pontuação. 

2.3.2 O candidato que não for aprovado no número de vagas e nem classificado no cadastro 
reserva será ELIMINADO do Concurso Público. 

 

 

2.        No item 6, DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, subitem 6.1.4, ONDE SE LÊ: 
 

6.1.4 O primeiro candidato com deficiência classificado no concurso público será nomeado para 
ocupar a 5ª (quinta) vaga aberta por cargo, sendo os demais nomeados no intervalo de 
cada 5 (cinco) vagas a serem providas por cargo. 

 

LEIA-SE:  

 

6.1.4 O primeiro candidato com deficiência classificado no concurso público será nomeado para 
ocupar a 5ª (quinta) vaga aberta por cargo, sendo os demais nomeados respeitando a Lei 
Municipal nº 2106, 02 de julho 1997. 

 
 
3. No item 7, DO ATENDIMENTO AOS CANDIDATOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, subitem 7.4, ONDE 

SE LÊ: 
 

7.4 Portadores de doenças infectocontagiosas que não tiverem comunicado o fato à FGV, por inexistir 
a doença na data-limite referida, deverão fazê-lo via correio eletrônico 
(concursopmp2021@fgv.br) tão logo a condição seja diagnosticada, de acordo com o item 7.1.1. 
Os candidatos nessa situação, quando da realização das provas, deverão se identificar ao fiscal no 
portão de entrada, munidos de laudo médico, tendo direito a atendimento especial.  

 
LEIA-SE: 
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7.4 Portadores de doenças infectocontagiosas que não tiverem comunicado o fato à FGV, por inexistir 
a doença na data-limite referida, deverão fazê-lo via correio eletrônico 
(concursopmp2021@fgv.br) tão logo a condição seja diagnosticada. Os candidatos nessa situação, 
quando da realização das provas, deverão se identificar ao fiscal no portão de entrada, munidos 
de laudo médico, tendo direito a atendimento especial.  

 
4. No item 8, DA PROVA ESCRITA OBJETIVA, subitem 8.5, ONDE SE LÊ: 

 

DISCIPLINAS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
NÚMERO DE 

QUESTÕES 
 PESO PONTUAÇÃO 

MÓDULO I     

01. Língua Portuguesa 15 2 30 

02. Matemática 10 2 20 

03. Noções de Informática 10 2 20 

MÓDULO II     

01. Noções de Administração Pública 15 2 30 

TOTAL 50  100 

 

LEIA-SE: 

 

DISCIPLINAS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
NÚMERO DE 

QUESTÕES 
 PESO PONTUAÇÃO 

MÓDULO I     

01. Língua Portuguesa 15 2 30 

02. Matemática 15 2 20 

03. Noções de Informática 10 2 20 

MÓDULO II     

01. Noções de Administração Pública 10 2 30 

TOTAL 50  100 

 

 

5. No item 9, DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS, subitem 9.14, ONDE SE LÊ: 
 

m) for surpreendido portando qualquer tipo de arma e/ou se negar a entregar a arma à       
Coordenação;  

 
LEIA-SE: 
 

m) se negar a colocar a arma em envelope porta-objeto e/ou for surpreendido portando qualquer 
tipo de arma;  

 
6. No item 10, DA CLASSIFICAÇÃO NO CERTAME, subitem 10.2, ONDE SE LÊ: 
 

10.2 A classificação final será obtida, após os critérios de desempate, com base na listagem dos 
candidatos remanescentes no certame. 



 
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA 

EDITAL N° 001, DE 22 DE SETEMBRO DE 2021 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA | CONCURSO PÚBLICO  3 

 

 
LEIA-SE: 

 

10.2 Os candidatos aprovados serão ordenados em classificação por cargo, de acordo com os valores 

decrescentes das notas finais no Concurso, observados os critérios de desempate deste Edital. 

 
 

7. No ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, Nível Fundamental, ONDE SE LÊ: 
 

MATEMÁTICA. Conjuntos: vazio e unitário. Números naturais: operações de adição, subtração, multiplicação 
e divisão. Números pares e números ímpares. Unidades de medidas: comprimento, superfície, volume e 
massa. Sentenças matemáticas. Sistema monetário brasileiro. Sistema de numeração decimal. Múltiplos e 
divisores. Problemas e cálculos de raciocínio lógico. Sucessor e antecessor (até 1000). Resolução e 
interpretação de problemas envolvendo todas as operações. Números decimais e porcentagem.  

1. Agente de apoio administrativo 
2. Auxiliar de apoio administrativo 
3. Auxiliar de educação infantil 
4. Monitor 
5. Motorista 
6. Salva vidas 

 
LEIA-SE: 

 
MATEMÁTICA. Conjuntos: vazio e unitário. Números naturais: operações de adição, subtração, multiplicação 
e divisão. Números pares e números ímpares. Unidades de medidas: comprimento, superfície, volume e 
massa. Sentenças matemáticas. Sistema monetário brasileiro. Sistema de numeração decimal. Múltiplos e 
divisores. Problemas e cálculos de raciocínio lógico. Sucessor e antecessor (até 1000). Resolução e 
interpretação de problemas envolvendo todas as operações. Números decimais e porcentagem.  

 
 

ONDE SE LÊ: 
 

FISCAL SANITÁRIO. Noções básicas de Administração Pública, direitos e deveres do servidor público 
municipal. Vistoria Administrativa. Noções básicas e conceitos fundamentais de Saúde e Vigilância Sanitária. 
Noções de saúde pública e saneamento. Organização Sanitária nos órgãos e empresas públicas. Manuseio e 
acondicionamento de cargas perigosas e outras. Noções de ecologia e poluição ambiental: tipos de poluição. 
Medidas de Proteção e Controle da Qualidade Ambiental.  Alimentos perecíveis. Boas práticas no 
atendimento ao cidadão. Instrumentos de fiscalização. Dinâmica da fiscalização. A função do Fiscal. 
Notificações. Auto de Infração. Auto de Apreensão. Código de Posturas do Município de Paulínia. Código de 
Vigilância Sanitária do Município de Paulínia. Ética profissional.  

 
LEIA-SE: 

 
FISCAL SANITÁRIO. Noções básicas de Administração Pública, direitos e deveres do servidor público 
municipal. Vistoria Administrativa. Noções básicas e conceitos fundamentais de Saúde e Vigilância Sanitária. 
Noções de saúde pública e saneamento. Organização Sanitária nos órgãos e empresas públicas. Manuseio e 
acondicionamento de cargas perigosas e outras. Noções de ecologia e poluição ambiental: tipos de poluição. 
Medidas de Proteção e Controle da Qualidade Ambiental.  Alimentos perecíveis. Boas práticas no 
atendimento ao cidadão. Instrumentos de fiscalização. Dinâmica da fiscalização. A função do Fiscal. 
Notificações. Auto de Infração. Auto de Apreensão. Código de Posturas do Município de Paulínia.Ética 
profissional.  
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8. No ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, Nível Fundamental, Módulo I: Conhecimentos Básicos 
(para todos os cargos), fica incluído: 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA. Dispositivos de entrada e saída e de armazenamento de dados. Impressoras, 
teclado, mouse, disco rígido, pendrives, scanner plotter, discos ópticos. Noções do ambiente Windows. 
MSOffice (Word, Excel, Powerpoint, Outlook). LibreOffice (Writer, Calc, Impress, eM Client). Conceitos 
relacionados à Internet; correio eletrônico. Noções de sistemas operacionais. Ícones, atalhos de teclado, 
pastas, tipos de arquivos; localização, criação, cópia e remoção de arquivos; cópias de arquivos para outros 
dispositivos; ajuda do Windows, lixeira, remoção e recuperação de arquivos e de pastas; cópias de 
segurança/backup, uso dos recursos.  
 
 
9.    No ANEXO II – DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES, ONDE SE LÊ: 
 
SALVA VIDAS 
 
REQUISITO(S): Ensino Fundamental Completo e Conclusão ou Revalidação no Curso de Formação de Salva 
Vidas ministrado pelo Corpo de Bombeiros Militar no ano de 2021. 
ATRIBUIÇÕES: Prevenir situações de risco e executar salvamentos terrestres, aquáticos e em altura, 
protegendo pessoas e patrimônios de incêndios, explosões, vazamentos, afogamentos ou qualquer outra 
situação de emergência, com o objetivo de salvar e resgatar vidas; prestam primeiros socorros, verificando 
o estado da vítima para realizar o procedimento adequado; realizar cursos e campanhas educativas, 
formando e treinando equipes, brigadas e corpo voluntário de emergência. 
 

LEIA-SE: 
 

SALVA VIDAS 
 
REQUISITO(S): Ensino Fundamental Completo e Curso de Formação de Salva Vidas com respectivo certificado 
de conclusão com carga horária mínima de 60 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Prevenir situações de risco e executar salvamentos terrestres, aquáticos e em altura, 
protegendo pessoas e patrimônios de incêndios, explosões, vazamentos, afogamentos ou qualquer outra 
situação de emergência, com o objetivo de salvar e resgatar vidas; prestam primeiros socorros, verificando 
o estado da vítima para realizar o procedimento adequado; realizar cursos e campanhas educativas, 
formando e treinando equipes, brigadas e corpo voluntário de emergência. 
 
 
 

Paulínia, 04 de outubro de 2021 


