
MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO
ESTADO DE SÃO PAULO 

CONCURSO PÚBLICO N° 001/2022
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES (EAI)

A Prefeitura Municipal de Sertãozinho TORNA PÚBLICO a abertura de Concurso Público, regido pelas Instruções Especiais, parte integrante

deste Edital, para provimento, mediante nomeação de 45 vagas para o cargo de GUARDA CIVIL MUNICIPAL, sob organização e aplicação

da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Fundação VUNESP.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. A organização,  a  aplicação e  a  avaliação das provas deste  Concurso Público  ficarão a cargo da Fundação para o Vestibular  da

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Fundação VUNESP, obedecidas as normas deste Edital.

1.2. O Concurso Público destina-se ao provimento de vagas existentes, constantes no Capítulo II – DOS CARGOS, bem como das que

vierem a existir dentro do prazo de validade deste Concurso, obedecida a ordem classificatória, observada a disponibilidade financeira e

conveniência do órgão.

1.3. Os requisitos estabelecidos no item 2.1., Capítulo II – DOS CARGOS, deste Edital, deverão estar atendidos e comprovados na data da

nomeação, sob pena de eliminação do candidato do Concurso Público.

1.4. O candidato aprovado e nomeado,  pelo regime estatutário,  deverá prestar  serviços dentro do horário  estabelecido pela Prefeitura

Municipal de Sertãozinho, podendo ser diurno e/ou noturno, em dias de semana, sábados, domingos e/ou feriados.

II – DOS CARGOS

2.1. Os cargos, total de vagas, vagas para pessoas com deficiência, jornada semanal de trabalho, vencimentos (R$) e requisitos exigidos são
os estabelecidos na tabela que segue:

CARGOS VAGAS

SALÁRIOS (R$)

JORNADA REQUISITOSLista

Geral

Lista

PCD

GCM –

FEMININO
15 14 1

R$ 2.473,79

40 horas semanais que

poderão ser cumpridas,

conforme previsão

legal, em jornada de

12x36

Ensino Médio Completo e CNH categoria AB e 
altura mínima de 1,60

GCM –

MASCULINO
30 28 2

Ensino Médio Completo e CNH categoria AB e 
altura mínima de 1,65

2.2. O salário do cargo tem como base a Lei Municipal nº 6.196 (mês referência 04/2022) e alterações posteriores.

2.3. As atribuições a serem exercidas pelo candidato nomeado encontram-se no Anexo I deste Edital. 

III– DAS INSCRIÇÕES

3.1. A inscrição implicará o completo conhecimento e a tácita aceitação das normas legais pertinentes e condições estabelecidas neste Edital

e seus Anexos, assim como às condições previstas em Lei, sobre os quais não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento.

3.2. Objetivando evitar ônus desnecessários, o candidato deverá orientar-se de modo a recolher o valor da taxa de inscrição somente após

tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos para o cargo pretendido.

3.3. Para se inscrever, o candidato deverá atender as condições para preenchimento do cargo e comprovar, na data da nomeação:

I - ser brasileiro nato ou naturalizado;

II - apresentar Cédula de Identidade;

III - apresentar o certificado de conclusão do Ensino Médio;

IV - apresentar Carteira Nacional de Habilitação compatível para o exercício das atribuições de Guarda Civil;

V - estar no gozo dos direitos políticos;

VI - estar quite com as obrigações eleitorais;

VII - estar quite com as obrigações do serviço militar, no caso de candidatos do sexo masculino;

VIII – apresentar Atestado atualizado de Antecedente Criminal, fornecido pelo Instituto de Identificação competente;

IX - Certidão Atualizada de Distribuição da Justiça Federal – 1º Grau, da região onde reside;

X - Certidão Atualizada Estadual de Distribuição Criminal, do Estado onde reside.
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XI - ter no mínimo 18 anos completos e no máximo 30 (trinta) anos completos, no ato da posse;

XII - ter aptidão física e mental para o exercício do cargo;

XIII - atender as condições especiais prescritas em Lei para provimento do cargo;

XIV  -  ter  sido  aprovado  em  investigação  social  realizada por  equipes  especialmente  nomeadas  para  esse  fim  pelo

Comandante da Guarda Civil, sendo possibilitado o convênio e cooperação com órgãos de segurança da esfera estadual e federal.

XV – cumprir as demais condições exigidas no edital de concurso.

3.4. A entrega dos documentos comprobatórios das condições exigidas no item I ao XIV, deste Edital deverá ser feita quando da nomeação,

em data a ser fixada em publicação oficial, após a homologação deste Concurso Público.

3.5. São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da lei, as informações fornecidas na ficha de inscrição. O candidato que

não satisfizer a todas as condições estabelecidas neste Edital não será nomeado, sendo excluído do Concurso Público.

3.6. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 18 de maio de 2022 até às 23h59min de 27 de junho de 2022 (horário oficial de

Brasília), exclusivamente pela internet, no site www.vunesp.com.br.

3.7. Para inscrever-se, o candidato deverá, durante o período das inscrições:

a) acessar o site www.vunesp.com.br;

b) localizar, no site, o “link” correlato a este Concurso Público;

c) ler, na íntegra e atentamente, este Edital;

d) preencher, total e corretamente, a ficha de inscrição;

d.1. optar pelo cargo que deseja concorrer, conforme consta do item 2.1., deste Edital;

e) transmitir os dados da inscrição, clicando no botão “Enviar Solicitação”;

f) imprimir o boleto bancário; e,

g) efetuar o pagamento correspondente da taxa de inscrição,  até a data-limite de 28 de Junho de 2022, em qualquer agência

bancária, atentando para o horário bancário, conforme tabela a seguir:

ESCOLARIDADE VALOR (R$) DA TAXA DE INSCRIÇÃO

Ensino Médio Completo R$69,00

3.8. O correspondente pagamento da importância do valor da taxa de inscrição poderá ser efetuado, em dinheiro ou em cheque, em qualquer

agência bancária.

3.8.1. Se, por qualquer razão, o cheque for devolvido ou houver pagamento a menos do respectivo valor, a inscrição do candidato

será automaticamente cancelada.

3.8.2. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, fac-símile, transferência,

DOC, TED, ordem de pagamento ou depósito comum em conta corrente, condicional ou fora do período das inscrições ou por qualquer outro

meio que não os especificados neste Edital.

3.8.2.1. O pagamento por agendamento somente será aceito se comprovada a sua efetivação dentro do período de inscrição.

3.8.3. Para o correspondente pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da

inscrição, até a data-limite de 28 de junho de 2022.

3.8.3.1. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se encontra o

candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente.

3.8.4. Não haverá devolução de importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, nem isenção total ou parcial de

pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado, exceto ao candidato amparado pela Lei Municipal nº 3.295/1998,

desde que atendido o disposto no tem 3.9., deste Edital.

3.8.4.1. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.

3.9. Amparado pela Lei Municipal nº 3.295/1998, poderá o candidato solicitar a isenção no pagamento da taxa de inscrição, obedecendo aos

seguintes procedimentos:

a) acessar o site www.vunesp.com.br, no período de 10 horas de 18 de maio de 2022 até às 23h59min de 19 de maio de 2022;

b) localizar, no site, o “link” deste Concurso Público;

c) acessar o “link” do requerimento de isenção da taxa de inscrição;

d) preencher total e corretamente esse requerimento;
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e) transmitir os dados, conforme informação constante na página;

f) preencher e imprimir a declaração de que as informações prestadas são verdadeiras, e, quando for o caso, imprimir, também, a(s)

declaração(ões) específicas, assinando-a(s);

g) fazer o uploud na área do candidato – até as 23h59min do dia 19 de maio de 2022 – , os seguintes documentos:

g.1. requerimento de solicitação de isenção de taxa de inscrição;

g.1.1. No caso de candidato desempregado (Lei Municipal 3.295/1998):

A comprovação será mediante apresentação (foto ou cópia dos arquivos digitais) dos seguintes documentos: 

1) Carteira de Trabalho (CTPS) -  numeração e série da carteira; 

2) da Qualificação Civil (nome, local de nascimento, estado, data de nascimento, filiação, documento) 

3) do Contrato de Trabalho com as devidas anotações de encerramento do vínculo empregatício – data

de saída e assinatura do empregador; 

4) O candidato desempregado não poderá ter sido dispensado do emprego por justa causa;

5) em que não conste mais nenhum vínculo empregatício; 

6) comprovante de endereço em que prove que é munícipe da cidade de Sertãozinho (conta de água, luz,

ou telefone).

3.9.1. Não serão considerados os documentos entregues por outro meio que não o estabelecido no item 3.9., alínea g deste Edital. 

3.9.2. Caso o candidato utilize outro meio que não o estabelecido neste Edital terá indeferido seu pedido de isenção do pagamento

da taxa de inscrição.

3.9.3. Não será aceita a entrega condicional ou complementação de documentos ou a retirada de documentos após a entrega da

devida documentação.

3.9.4. Às 23h59 min de 19 de maio de 2022, o requerimento de isenção do pagamento da taxa de inscrição não estará mais

disponibilizado no site.

3.9.5. Todas as informações prestadas no requerimento de 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 entregues, tornando-se nulos todos os atos

deles decorrentes, além de sujeitar-se o candidato às penalidades previstas em lei, em caso de irregularidade constatada.

3.9.6. O candidato deverá, a partir das 14 horas de 13 de junho de 2022, acessar o site www.vunesp.com.br e verificar o resultado

da solicitação pleiteada.

3.9.7. O candidato que tiver:

a) seu pedido de isenção de taxa de inscrição deferido terá automaticamente sua inscrição efetivada, não havendo

necessidade de qualquer outro procedimento.

b)  seu  pedido de  isenção  de  taxa de  inscrição indeferido e queira  protocolar/interpor  recurso  deverá  observar  o

disposto no Capítulo X deste Edital.

3.9.8. A partir das 10 horas de 24 de junho de 2022, o candidato deverá acessar o site www.vunesp.com.br e verificar o resultado

do recurso interposto.

3.9.09. O candidato que tiver o recurso indeferido e queira participar deste Certame, deverá acessar novamente o “link” próprio na

página  deste  Concurso  Público,  no  site  www.vunesp.com.br,  digitar  seu  CPF,  imprimir  o  boleto  bancário,  bem  como  proceder  ao

correspondente pagamento, com o valor da taxa de inscrição plena, até o dia 28 de junho de 2022, devendo observar o disposto no item

3.9. e subitens deste Edital.

3.9.09.1. O candidato que não obtiver o benefício da isenção da taxa de inscrição deverá proceder ao recolhimento do valor

da taxa para ter sua inscrição efetivada.

3.10. Às 23h59 min de 27 de junho de 2022, a ficha de inscrição e o boleto bancário não estarão mais disponibilizados no site.

3.11. A Fundação VUNESP e a Prefeitura Municipal de Sertãozinho não se responsabilizam por solicitação de inscrição, como pagante ou

como isento, pela internet 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.

3.11.1. O descumprimento das instruções para inscrição implicará a não efetivação da inscrição.

3.12. O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão e pelas informações prestadas na ficha e no requerimento de isenção da

taxa de inscrição, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. A afirmação falsa sujeitará o candidato às sanções previstas

em lei, impedindo sua nomeação.

3.13. A efetivação da inscrição somente ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do correspondente pagamento do boleto referente à taxa

de inscrição ou após o deferimento do pedido de isenção do pagamento do valor da taxa de inscrição.
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3.13.1. Efetivada a inscrição, como pagante ou com isenção do valor da taxa de inscrição, não será permitida alteração do cargo

apontado na ficha de inscrição, seja qual for o motivo alegado.

3.14. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site www.vunesp.com.br, na página deste Concurso Público,

na área do candidato.

3.14.1. Caso seja detectada como inscrição não efetivada ou falta de informação, o candidato deverá entrar em contato com o Disque

VUNESP, pelo telefone (11) 3874 6300, de segunda-feira a sábado, nos dias úteis, das 8 às 18 horas, ou solicitá-la por meio do link “Fale

conosco” no site www.vunesp.com.br, para verificar o ocorrido.

3.15. O candidato que não seja pessoa com deficiência que necessitar de ajuda(s) ou de condição(ões) específica(s)  para  a realização

da(s) prova(s) deverá requerê-la(s) por meio de requerimento contendo sua qualificação completa, bem como discriminação detalhada da(s)

ajuda(s)  e/ou da(s) condição(ões) específica(s) que necessita, acompanhado de documento médico (original  ou cópia autenticada)  que

comprove e justifique a(s) referida(s) ajuda(s) e/ou condição(ões).

3.15.1.  O encaminhamento do requerimento e do documento médico referidos no item 3.15., deste Edital  deverá ser feito – até o

último dia do período de inscrições via upload na área do candidato;

3.15.2. O candidato que não o fizer até a data do último dia do período de inscrições, não terá a condição atendida, seja qual for o

motivo alegado.

3.15.3. O  atendimento  à(s)  ajuda(s)  e/ou  à(s)  condição(ões)  solicitada(s)  ficará  sujeito  à  análise  da  legalidade,  viabilidade  e

razoabilidade do pedido.

DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA

3.16. Será assegurada aos candidatos com deficiência, a reserva de vagas neste Concurso Publico, na proporção de 5% (cinco por cento)

das vagas oferecidas e das que porventura vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso.

3.16.1.   As vagas reservadas aos portadores de deficiência ficarão liberadas se não tiver ocorrido inscrição ou aprovação desses

candidatos.

3.17.  O candidato –  antes de se inscrever  – deverá verificar  se as  atribuições do cargo especificadas no Anexo I  deste Edital,  são

compatíveis com a (s) sua (s) deficiência (s).

3.18. O candidato com deficiência participará deste Certame em igualdade de condições com os  demais candidatos, no que tange ao

conteúdo e à avaliação das etapas/provas e quanto à data, ao horário e ao o local de aplicação.

3.18.1.  O tempo para a realização da prova objetiva a que os candidatos com deficiência serão submetidos poderá, desde que

requerido justificadamente, ser diferente daquele previsto para os demais candidatos, levando-se em conta o grau de dificuldade apresentado

em decorrência da deficiência.

3.19. No momento da inscrição, o candidato deverá:

a) especificar – na ficha de inscrição – o tipo de deficiência que possui observado o disposto no Decreto Federal nº 3.298/99;

b) se necessitar  de condições especiais  para a realização da  prova objetiva,  informar –  na ficha de inscrição –  os recursos

necessários para sua realização; e

c) encaminhar via upload o  requerimento destinado a esta finalidade (gerado pela internet no momento da inscrição); o relatório

médico  atestando  a  espécie,  o  grau  ou  nível  da  deficiência, com expressa  referência  ao  código  correspondente  da  Classificação

Internacional  de Doença – CID, bem como a causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação da sua prova, e a

solicitação de tempo adicional para execução da(s) provas(s), conforme disposto no item 3.20., deste Edital.

3.20. A solicitação de tempo adicional deverá ser feita com justificativa devidamente acompanhada de parecer emitido por especialista da

área da (s) deficiência (s).

3.21. O atendimento à (s) ajuda (s) e/ou à (s) condição (ões) solicitada (s) ficará sujeito à análise da viabilidade e razoabilidade do pedido.

3.21.1. O candidato que não o fizer até a data do último dia do período de inscrições, não terá a ajuda e/ou condição solicitada

atendida, seja qual for o motivo alegado.

3.22.  Para efeito dos prazos estipulados neste Edital,  será considerada,  conforme o caso, a data do protocolo firmado pela Fundação

VUNESP.

3.23. O candidato que – no ato da inscrição – não se declarar com deficiência ou aquele que se declarar e não atender ao solicitado nos

itens 3.19 e suas alíneas,  deste Edital,  não será considerado candidato com deficiência para fins deste Concurso Público, não terá as

condições especiais atendidas e não poderá impetrar recurso em favor de sua situação.

3.24. Após o prazo de inscrição, fica proibida qualquer inclusão ou exclusão de candidato da lista especial de candidatos com deficiência.
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3.25. O candidato inscrito com deficiência que atender ao disposto nos itens 3.19 e suas alíneas, deste Edital, será convocado para perícia

antes da nomeação, pela Prefeitura do Município de Sertãozinho,  a fim de verificar a configuração da (s) deficiência (s),  bem como a

compatibilidade da (s) deficiência (s) com o exercício das atribuições do cargo, devendo o laudo ser proferido no prazo de 5 dias corridos

contados do respectivo exame.

3.26. Se a perícia médica concluir pela inaptidão do candidato devido a descaracterização da deficiência e/ou incompatibilidade da deficiência

com as atribuições do cargo, desde que requerido pelo interessado, a Prefeitura do Município de Sertãozinho reavaliará o candidato e as

documentações  apresentadas inicialmente,  que podem ser  acrescidas de  novas documentações  médicas relacionadas ao(s) tipo(s)  de

deficiência(s) informada(s) pelo candidato na inscrição, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contado da data de divulgação do resultado do

respectivo exame.

3.27. A junta médica deverá apresentar conclusão no prazo de 5 dias corridos, contados da data da realização do exame.

3.28. Não caberá qualquer recurso da decisão proferida pela junta médica.

3.29. Não ocorrendo inscrição neste Concurso Público ou aprovação de candidatos com deficiência, será elaborada somente a Lista de

Classificação Geral.

3.30. Após o ingresso do candidato com deficiência, essa não poderá ser arguida para justificar a concessão de readaptação do cargo ou

para solicitação de aposentadoria por invalidez.

3.31. Para efeito dos prazos estipulados neste Edital, será considerada, a data do protocolo firmado pela Fundação VUNESP.

3.32. Os documentos encaminhados fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital serão desconsiderados.

IV – DAS FASES E DAS PROVAS

4.1. O Concurso Público constará das seguintes fases e provas:

CARGOS
ETAPAS / PROVAS Duração

Número de

Alternativas

Guarda Civil Municipal (GCM)

Feminino e Masculino

Conhecimentos Gerais

Língua Portuguesa 10

Matemática 10

Conhecimentos Específicos

Conhecimentos Específicos 20

Teste de Capacidade Física

Avaliação Psicológica

3hs 5

4.2. A  prova objetiva –  de caráter eliminatório e classificatório – avaliará  o grau de conhecimento teórico do candidato,  necessário ao

desempenho do cargo, de acordo com o conteúdo programático constante do Anexo III deste Edital, e será composta de questões de múltipla

escolha com 5 alternativas cada uma.

4.2.1. A duração da prova objetiva será de 3 horas.

4.3. A prova de aptidão física, de caráter eliminatório, visa avaliar o condicionamento físico do candidato, de acordo com as atribuições do

cargo.

4.4. A avaliação psicológica, de caráter eliminatório, visa identificar características de personalidade,  aptidão, potencial e adequação do

candidato para o exercício do respectivo cargo a que concorre,  considerando as necessidades, exigências e peculiaridades da área de

atuação, conforme disposto no ANEXO V – Perfil Psicológico.

V – DA PRESTAÇÃO DAS FASES/PROVAS

5.1. As provas deste Concurso Público serão realizadas no município de Sertãozinho – S.P.

5.1.1. Caso haja impossibilidade de aplicação das provas no município de Sertãozinho – S.P, por qualquer que seja o motivo, a

Fundação VUNESP ou a Prefeitura Municipal de Sertãozinho, poderão aplicá-las em municípios vizinhos.

5.2. O candidato somente poderá realizar as fases/provas na data, no horário/turma e no local constante do respectivo Edital de Convocação.
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5.2.1. Toda convocação oficial – para realização de todas as provas e até a homologação deste Concurso Público – será feita por

meio de Edital de Convocação a ser publicado na imprensa escrita ou eletrônica do município de Sertãozinho – S.P., sendo de inteira

responsabilidade do candidato o acompanhamento de todas as publicações, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento

para justificar a sua ausência ou atraso para realização das fases.

5.2.1.1. A consulta extraoficial aos editais poderá ser realizada pela internet, nos sites da Prefeitura Municipal de Sertãozinho

(www.sertaozinho.sp.gov.br) e no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br). 

5.3. O  candidato  deverá  comparecer  ao  local  designado  para  a  realização  da  fase/prova,  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 Carteira de Identidade expedida

pelas Forças Armadas, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro da Polícia Militar ou Carteira de Órgão ou Conselho de Classe ou Carteira de

Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou Certificado Militar (quando for o caso) ou Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da

Lei Federal nº 9.503/1997 ou Passaporte  e que permita, com clareza, a sua identificação;

b) caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta, lápis preto e borracha macia; para a prova objetiva;

5.3.1. Somente será admitido na sala ou local de prova o candidato que apresentar um dos documentos discriminados na alínea “a”,

do item 5.3., deste Edital.

5.3.1.1. O candidato que não apresentar o documento conforme disposto na alínea “a”, do item 5.3., deste Edital, não fará a

prova, sendo considerado ausente e eliminado deste Concurso Público.

5.3.2. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada ou quaisquer outros documentos não

constantes deste Edital, inclusive carteira funcional de ordem pública ou privada.

5.3.2.1. Caso esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das fases/provas,  documento de identidade no

original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser entregue documento (original ou cópia) que ateste o registro da ocorrência em

órgão policial (B.O.), expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias anteriores à respectiva data de realização. Neste caso, o candidato poderá

participar da prova/fase, sendo, então, submetido à identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em

formulário próprio.

5.4. Não será admitido na sala ou local de prova/fase o candidato que se apresentar após o respectivo horário estabelecido para o seu início.

5.5. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato, nem aplicação da

prova/fase fora do local, data e horário/turma preestabelecidos.

5.6. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova/fase sem o acompanhamento de um fiscal.

5.6.1. É terminantemente proibida, sob qualquer alegação, a saída do candidato da sala da prova objetiva, antes de decorridos 75%

do respectivo tempo de sua duração, a contar de seu efetivo início.

5.6.1.1. O horário do efetivo início da prova será definido em cada sala de aplicação, após os devidos esclarecimentos.

5.7. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, poderá fazer no portal do candidato. O candidato que queira

fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a sala de coordenação no respectivo local em que estiver prestando a prova/fase.

5.7.1. O candidato que não atender aos termos do disposto no item 5.7., deste Edital, arcará, exclusivamente, com as consequências

advindas de sua omissão.

5.8. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova/fase em virtude de afastamento, por qualquer motivo, de candidato

da sala ou local de prova/fase.

5.9. Durante a realização das provas/fases, não serão permitidas qualquer espécie de consulta bibliográfica, a códigos,  livros, manuais,

impressos, anotações e/ou outro tipo de pesquisa, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP,

walkman,  reprodutor  de áudio ou de qualquer  material  que não seja o fornecido pela Fundação  VUNESP,  uso de relógio ou qualquer

equipamento eletrônico, protetor auricular, boné, gorro, chapéu e óculos de sol. 

5.9.1. O telefone celular e similares e/ou qualquer outro equipamento eletrônico de comunicação, deverão permanecer desligados

durante todo o tempo em que o candidato permanecer no local de realização da prova.

5.9.2. A Fundação VUNESP fornecerá,  antes  do início  das  provas,  embalagem plástica,  para o  acondicionamento de  objetos

pessoais do candidato, inclusive de relógio e de telefone celular ou de qualquer outro equipamento eletrônico e/ou material de comunicação,

que deverão permanecer desligados e com seus alarmes desabilitados.

5.9.3. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais eletrônicos desligados, deverá permanecer durante todo o concurso

debaixo da carteira. Pertences pessoais  dos candidatos  como bolsas,  sacolas,  bonés,  chapéus,  gorros  ou similares,  óculos escuros e

protetores auriculares serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais de sala, onde deverão permanecer até o término da prova.

5.9.4. O  candidato  que  for  flagrado  portando  em  seu  bolso  e/ou  utilizando  qualquer  tipo  de  aparelho  de  comunicação,  nas

dependências do local onde estiver realizando a prova, durante o processo de aplicação das provas, será eliminado do Concurso.
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5.10. Excetuada  a  situação  prevista  no  item  5.12.,  deste  Edital,  não  será  permitida  a  permanência  de  qualquer  acompanhante  nas

dependências do local de realização das provas/fases, podendo ocasionar inclusive a não participação do candidato neste Concurso Público.

5.11. A Fundação VUNESP e a Prefeitura Municipal de Sertãozinho não se responsabilizam por danos, perda e/ou extravio de documentos

ou objetos, ocorridos no local das provas/fases;

5.12. Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas objetiva e tão somente nesses casos, a candidata deverá

levar um acompanhante com mais de 18 anos de idade, devidamente comprovada mediante apresentação de original de documento hábil de

identificação (com foto). Esse(a) acompanhante ficará em local reservado para tal finalidade e será responsável pela criança.

5.12.1. A candidata – até 3 dias antes da data da respectiva aplicação da prova objetiva – deverá contatar o Disque VUNESP, no

telefone (11) 3874-6300,  de segunda-feira a sábado,  em dias úteis, das 8 às 18 horas – para informar-se sobre o procedimento a ser

adotado.

5.12.2. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal.

5.12.3. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da(s) prova(s) dessa candidata.

5.13. A  Fundação  VUNESP,  durante  a  aplicação  das  provas/fases,  poderá  colher  a  impressão  digital  do  candidato,  sendo  que,  na

impossibilidade de o candidato realizar referido procedimento, esse deverá registrar sua assinatura, em campo predeterminado, por três

vezes.

5.13.1. A autenticação digital ou assinatura do candidato visa atender ao disposto no Capítulo XI deste Edital.

5.14. No ato da realização  das provas o candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais e do material entregue pela

Fundação VUNESP, assim como pela leitura das instruções ali contidas. A Fundação VUNESP poderá, no transcorrer da aplicação das

provas, efetuar varredura, com detector de metal, em ambientes no local de aplicação. Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal

portando qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do Concurso.

5.15. Será excluído deste Concurso Público o candidato que, em todas as fases/provas:

a) não comparecer às provas, ou quaisquer das etapas, conforme convocação oficial publicada na imprensa escrita ou eletrônica do

município de Sertãozinho seja qual for o motivo alegado;

b) apresentar-se fora de local, data e/ou do horário estabelecidos no Edital de Convocação;

c) não apresentar documento de identificação conforme previsto na alínea “a”, do item 5.3., deste Edital;

d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal;

e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito, ou fazendo uso de material não

permitido para a realização da prova/fase ou de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação;

f) estiver portando, após o início da prova, qualquer equipamento eletrônico e/ou sonoro e/ou de comunicação ligado ou desligado,

que não tenha atendido ao disposto no item 5.9.2., até 5.9.3., deste Edital;

g) lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova/fase;

h) não devolver ao fiscal/aplicador/avaliador qualquer material de aplicação e de correção da prova/fase;

i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;

j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;

k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da prova/fase;

l) retirar-se do local de prova/fase antes de decorrido o tempo mínimo de permanência; 

5.16. Da realização das provas:

5.16.1.  A prova objetiva tem data prevista para sua realização em  31 de julho de 2022, devendo o candidato observar, total e

atentamente, o disposto nos itens e subitens deste Capítulo, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento;

5.16.2. A confirmação da data e do horário e as informações sobre o local e sala para a realização das provas/fases deverão ser

acompanhadas  pelo  candidato  por  meio  de Edital  de Convocação a ser  publicado na imprensa escrita ou eletrônica do município  de

Sertãozinho não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

5.16.3. Nos 5 (cinco) dias que antecederem à data prevista para a realização das provas, o candidato poderá ainda:

a) consultar os sites www.vunesp.com.br ou

b) contatar o Disque VUNESP, no telefone (11) 3874-6300, de segunda-feira a sábado, em dias úteis, das 8 às 18 horas.

5.16.4. Eventualmente, se, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar do Edital de Convocação para a prova

objetiva, esse deverá acessar o link “Fale conosco”, no site www.vunesp.com.br, relatando o ocorrido ou contatar o Disque VUNESP, no

telefone (11) 3874-6300, de segunda-feira a sábado, nos dias úteis, das 8 às 18 horas, para verificar o ocorrido.
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5.16.4.1. Ocorrendo o caso previsto no item 5.16.4., deste Edital, poderá o candidato participar deste Concurso Público e

realizar a prova objetiva se apresentar o respectivo comprovante de pagamento da taxa de inscrição, efetuado nos moldes previstos neste

Edital, devendo, para tanto, preencher, datar e assinar, no respectivo dia dessa(s) prova(s), formulário específico.

5.16.4.2.  A inclusão  de  que  trata  o  item 5.16.4.,  deste  Edital  será  realizada de  forma  condicional,  sujeita  à  posterior

verificação da regularidade da referida inscrição.

5.16.4.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente cancelada, sem

direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.

5.16.5. Os portões serão fechados impreterivelmente no horário estabelecido para realização das provas. O horário de início da prova

será definido em cada sala de aplicação, após os devidos esclarecimentos sobre sua aplicação.

5.16.5.1. O candidato deverá observar, total e atentamente, os termos das instruções contidas na folha de respostas, na capa

do caderno de questões da prova objetiva, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

5.16.5.2. Após o término do respectivo prazo previsto para a duração das provas, não será concedido tempo adicional para o

candidato continuar respondendo questão objetiva  ou procedendo à transcrição para a folha de respostas.

5.16.5.2.1. Ao final da prova objetiva, o candidato deverá entregar – ao fiscal da sala – a folha de respostas e o caderno

de questões da prova objetiva completo.

5.16.5.3. A partir das 10 horas do segundo dia útil subsequente ao da realização das provas objetivas, estarão disponíveis no

site www.vunesp.com.br, no link “provas e gabaritos”, na página deste Concurso Público:

a) um exemplar, em branco, de cada caderno de questões das provas objetivas (de todos os cargos em concurso);

b) os gabaritos das provas objetivas (de todos os cargos em concurso).

5.16.5.3.1.  O prazo para interposição de recurso relativo à aplicação da prova objetiva e ao gabarito devem obedecer,

respectivamente, ao disposto no Capítulo X deste Edital.

5.17. No ato da realização das provas objetivas (para todos os cargos em Concurso), o candidato receberá a folha de respostas e o caderno

de questões.

5.17.1. A folha de respostas, cujo preenchimento é responsabilidade exclusiva 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.

5.17.2. O candidato deverá transcrever as respostas para a folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, bem como assinar

essa folha somente no campo apropriado.

5.17.3. 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.

5.17.4. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo

ao desempenho do candidato. O candidato que tenha solicitado à Fundação VUNESP fiscal transcritor deverá indicar os alvéolos a serem

preenchidos pelo fiscal, indicado pela Fundação VUNESP, designado para tal finalidade.

5.17.5. Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.

5.18. A prova de aferição de altura e aptidão física, de caráter eliminatório, visa realizar o exame antropométrico (aferição de altura) e avaliar

o condicionamento físico do candidato, de acordo com as atribuições do cargo.

5.19.  A avaliação psicológica, de caráter eliminatório, será realizada nos termos da legislação vigente até a data de publicação oficial do

presente edital.

5.20. A  avaliação  psicológica,  de  caráter  eliminatório,  consistirá  na aplicação de instrumentos  que  explicitem de  forma inequívoca as

características  emocionais,  motivacionais  e  de  personalidade,  considerando  as  necessidades,  exigências  e  peculiaridades  da  área  de

atuação, incluindo condições necessárias para o porte de arma de fogo e nas condições atuais oferecidas pela entidade empregadora,

descritas no Perfil Psicológico constante do ANEXO V - PERFIL PSICOLÓGICO.

5.21. A metodologia a ser utilizada poderá envolver: entrevistas, técnicas psicológicas e/ou testes a serem desenvolvidos individualmente ou

em grupo.

DA PROVA DE AFERIÇÃO DE ALTURA E APTIDÃO FÍSICA

5.22. A convocação para a prova de aferição de altura e aptidão física, contendo data, horário, turma e local, será publicada oportunamente

no Jornal Oficial do Município de Sertãozinho, e divulgada, como subsídio, no site da Fundação VUNESP www.vunesp.com.br, devendo o

candidato observar, total e atentamente, naquilo que couber, deste Capítulo, sendo de responsabilidade do candidato o acompanhamento,

não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

5.23. A convocação para a prova de aferição de altura e aptidão física será realizada na seguinte proporção:
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5.23.1.  Para o  cargo de Guarda Civil  Municipal  (sexo feminino),  as  150 (cento  e  cinquenta)  primeiras candidatas mais  bem

habilitadas na prova objetiva que concorrem na lista geral e as 8 (oito) primeiras candidatas que concorrem na lista PCD;

5.23.2. Para o cargo de Guarda Civil Municipal (sexo masculino), os 300 (trezentos) primeiros candidatos mais bem habilitados na

prova objetiva que concorrem na lista geral e os 15 (quinze) primeiros candidatos que concorrem na lista PCD;

5.24.  Havendo empate na última colocação, conforme consta do itens 5.23.1. (feminino) e 5.23.2. (masculino), será utilizado o critério de

desempate estabelecido no Capítulo VIII – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL deste Edital..

5.25. Não será permitida a sua realização em data, local, horário ou turma diferentes do previsto no Edital de Convocação.

5.26. Em hipótese alguma, haverá segunda chamada para a sua realização.

5.27. Para a realização da aferição de altura e aptidão física, o candidato deverá: 

5.27.1.  comparecer  com,  pelo  menos,  60  (sessenta)  minutos  de  antecedência  do  horário  previsto,  não  sendo  admitidos

retardatários, sob pretexto algum, após o fechamento dos portões, e não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para

justificar o atraso ou a ausência do candidato; 

5.27.2. Apresentar documento de identidade, conforme previsto no item 5.3. alínea “a” deste Capítulo.

5.27.3. O candidato que não apresentar um dos documentos, conforme disposto no item 5.3 alínea “a” deste Capítulo, não realizará

a prova de aferição de altura e aptidão física, sendo considerado ausente e eliminado deste Concurso Público;

5.27.4. Assinar o “Termo de Responsabilidade do Candidato”, fornecido no local da prova. Esse “termo” não substitui a entrega do

atestado médico conforme determinado no subitem 5.27.5., deste Capítulo;

5.27.5. Entregar atestado médico específico, em original, proveniente de órgão de saúde ou de clínica de saúde ou de médico,

emitido em período não superior a 30 (trinta) dias a contar da data da aplicação desta prova, no qual deverá constar, expressamente, que o

candidato está APTO para realizar a prova de aferição de altura e aptidão física deste Concurso, contendo local, data, nome e número do

CRM do profissional médico que elaborou o atestado, os quais poderão ser apresentados por meio de carimbo, ou impresso eletrônico, ou

dados manuscritos legíveis do médico que emitiu o atestado, acompanhado da sua assinatura (vide modelo a seguir).

MODELO DE ATESTADO

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 RG _________________ , UF _______ , nascido(a) em _____ / _____ / ______ , encontra-se APTO(A) para realizar

testes de esforços físicos exigidos para a prova aferição de altura e aptidão física, a fim de concorrer ao cargo de GCM, do Edital de

Concurso Público nº 002/2015.

_____________________________ (local e data) 

(obs. a data deste atestado não poderá ultrapassar 30 (trinta) dias corridos de antecedência da data da prova de aptidão física) 

_____________________________________________ 

Nome e número do CRM do profissional médico que elaborou este atestado,  os quais poderão ser apresentados por meio de

carimbo,  ou  impresso  eletrônico,  ou  dados  manuscritos  legíveis  do  médico  que  emitiu  este  atestado,  acompanhado  da  sua

assinatura.

5.27.6. O atestado médico, de caráter eliminatório, comprova as condições de saúde do candidato para a realização da prova de

aferição de altura e aptidão física.

5.27.7. 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 do médico ao candidato para realizar a prova de aferição de altura e aptidão física.

5.27.8. O candidato que não atender aos itens 5.27.5 a 5.27.7 deste Edital não poderá realizar a prova de aferição de altura e

aptidão física sendo, consequentemente, eliminado do Concurso. 

5.28. Para a realização da prova de aferição de altura e aptidão física, o candidato deverá apresentar-se com trajes e calçados apropriados,

ou seja, basicamente calção ou shorts ou bermuda térmica ou agasalho e camiseta, meias e calçando algum tipo de tênis ou sapatilhas.

5.29. A aferição da estatura mínima exigida para a função será realizada antes dos testes da prova de aferição de altura e aptidão física.
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5.29.1. A aferição de altura será realizada com o candidato descalço, descoberto e sem meias. Se o candidato não tiver a altura

mínima exigida, constante da tabela apresentada no CAPÍTULO II – DOS CARGOS, item 1 deste Edital, ficará impedido da realização dos

testes de aptidão física, sendo considerado eliminado deste Concurso Público.

5.29.2. A medição da altura do candidato será realizada em instrumento específico (estadiômetro), devidamente aferido por órgão

competente.

5.29.3..  O candidato poderá ser  submetido a mais de uma medição,  no mesmo dia e na sequência da primeira medição,  na

hipótese de não ser constatada altura mínima exigida, para confirmação do valor da altura aferida.

5.29.4. A aferição de altura, de caráter eliminatório, terá o resultado expresso pelo conceito APTO ou INAPTO.

5.29.5.. O candidato considerado INAPTO na aferição da altura será eliminado do Concurso Público.

5.30. Para a realização prova de aferição de altura e aptidão física, recomenda-se ao candidato que faça sua refeição, no mínimo, com

antecedência de 2 (duas) horas e 2 (duas) horas depois da realização dos testes e, aquele que fuma, recomenda-se não fumar pelo menos 2

(duas) horas antes e 2 (duas) horas depois dos testes. 

5.31. O aquecimento e a preparação para a prova de aferição de altura e aptidão física são de responsabilidade do próprio candidato, não

podendo interferir no andamento deste Concurso. 

5.32. A Comissão Aplicadora poderá cancelar ou interromper os testes de condicionamento físico da prova de aferição de altura e aptidão

física, bem como alterar a data da aplicação dos mesmos, caso considere que não existam as condições meteorológicas necessárias para

garantir a integridade física dos candidatos e evitar prejuízos ao seu desempenho, devendo estipular nova data e divulgá-la oportunamente,

sendo certo que os candidatos realizarão todos os testes, desde o início, desprezando-se todos os resultados porventura obtidos na ocasião

da interrupção. 

5.33. Na aplicação dos testes da prova de aferição de altura e aptidão física não haverá repetição da execução dos exercícios, exceto no

caso em que a Comissão Aplicadora, designada pela Fundação VUNESP, reconhecer expressamente pela ocorrência de fatores de ordem

técnica não provocados pelo candidato e que tenham prejudicado o seu desempenho. 

5.34. Quaisquer anormalidades observadas com os candidatos durante a aplicação da prova de aferição de altura e aptidão física serão

registradas pela Comissão Aplicadora. 

5.35.  Os  casos  de alteração psicológica  e/ou fisiológica  temporários  (estados  menstruais,  gravidez,  indisposições,  cãibras,  contusões,

luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização dos testes ou diminuam a capacidade física dos candidatos não serão levados em

consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado. 

5.36. Os testes a serem aplicados na prova de aferição de altura e aptidão física são os seguintes:

5.36.1 Para os candidatos do sexo masculino:

a) TESTE DA BARRA FIXA - Posição inicial: A barra deve ser instalada a uma altura horizontal suficiente para que o avaliado, mantendo-se

em suspensão, com os cotovelos em extensão, não tenha contato com os pés no solo; o candidato deverá dependurar-se na barra, com pe-

gada livre (pronação ou supinação), mantendo os braços estendidos, a abertura dos braços deve ser aproximadamente a abertura dos om-

bros e, quando autorizado, deverá iniciar a execução. - A execução: inicia-se o movimento com a flexão do braço até que o queixo ultrapasse

a parte superior da barra, estendendo novamente totalmente o braço e voltando à posição inicial, sendo assim, considerado um movimento

completo (uma flexão): o movimento só se completa com a total extensão dos braços e o movimento é repetido tantas vezes quanto for pos-

sível, sem limite de tempo; a não extensão total dos braços, e início de nova execução, é considerado como movimento incorreto e não com-

putado no desempenho do candidato. Não será permitido ao candidato quando da realização do teste em barra fixa: - tocar com o (os) pé (s)

o solo após o início das execuções (é permitida a flexão de perna (s) para evitar o toque do solo); - receber qualquer tipo de ajuda física; - uti-

lizar luvas ou qualquer outro artifício para proteção das mãos; - apoiar o queixo na barra; - movimentos de quadril ou pernas, seja como auxí-

lio, seja como tentativa de extensão da coluna cervical; - repouso entre um movimento e outro.

b) RESISTÊNCIA ABDOMINAL - O avaliado coloca-se em decúbito dorsal (de costas voltadas para o chão), com o corpo inteiramente esten-

dido, bem como os braços, no prolongamento do corpo, acima da cabeça, tocando o solo com as mãos. Através da contração da musculatura

abdominal, sem qualquer outro auxílio, o avaliado adotará a posição sentada, flexionando simultaneamente os joelhos. É requisito para a

execução correta do movimento que os braços sejam levados à frente estendidos e paralelos ao solo, e ainda que a linha dos cotovelos ultra-

passe ou iguale a linha dos joelhos durante a flexão. Em seguida, o avaliado retorna à posição até que toque o solo com as mãos, completan-

do um movimento, quando então poderá dar início à execução de novo movimento. O teste é iniciado com as palavras "Atenção... Já" e ter-

minado com a palavra "Pare". O número de movimentos executados corretamente em 60 segundos será o resultado obtido. O cronômetro
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deverá ser acionado ao ser pronunciada a palavra "Já" e travado na pronúncia de "Pare". É permitido o repouso entre os movimentos, sem

interrupção da cronometragem do tempo previsto.

c) CORRIDA DE 50 METROS - O avaliado deve posicionar-se atrás da linha de largada, preferencialmente em afastamento antero-posterior

das pernas, devendo o pé da frente estar o mais próximo possível da referida linha. Ao ser dada a voz de comando "Atenção ... Já", momento

em que é acionado o cronômetro, o avaliado deverá percorrer, no menor período de tempo possível, os 50 (cinquenta) metros existentes

entre a linha de largada e a linha de chegada. A marcha do cronômetro será interrompida quando o avaliado ultrapassar a linha de chegada

com o tórax. O teste deve ser desenvolvido em pista de atletismo ou em área de superfície plana convenientemente demarcada. Caso ocorra

a necessidade de se repetir o teste, haverá um intervalo mínimo de 5(cinco) minutos. O resultado do teste será indicado pelo tempo utilizado

pelo avaliado para completar o percurso, com a precisão de centésimos de segundo.

d) CORRIDA EM 12 MINUTOS - O avaliado deve percorrer em uma pista de atletismo ou em uma área demarcada e plana, a maior distância

possível, em 12 (doze) minutos, sendo permitido andar durante o teste. O teste terá início através da voz de comando "Atenção ... Já" e será

encerrado através de dois silvos longos de apito no 12º minuto. Aos dez minutos de corrida será emitido um silvo longo de apito para fins de

orientação aos avaliados, avisando que faltam dois minutos. Ao término da prova o candidato não deverá caminhar para frente do local

correspondente ao apito de 12 minutos, podendo caminhar transversalmente ao percurso da pista.

5.36.2. Para as candidatas do sexo feminino:

a) APOIO DE FRENTE SOBRE O SOLO, APOIANDO OS JOELHOS SOBRE O BANCO

Posição inicial: decúbito ventral, perpendicularmente ao banco sueco com os joelhos apoiados sobre ele, mãos espalmadas e apoiadas no

solo na largura dos ombros, cotovelos estendidos. A avaliada deverá flexionar os braços (cotovelos) até formar um ângulo menor do que 90

graus  ao aproximar o tórax a 10 centímetros do solo e retornar à posição inicial  somente estendendo repetidamente os  cotovelos.  As

execuções incorretas ou os movimentos incompletos não serão computados. Os cotovelos devem estar em extensão total para o início do

movimento de flexão. A avaliada, durante a execução dos movimentos, deverá permanecer com a coluna ereta e os joelhos estendidos. A

movimentação de quadris ou pernas como forma de auxiliar a execução do movimento, o invalidará. O banco sueco a ser utilizado pelas

avaliadas para a execução deste exercício possuirá altura de, aproximadamente, 30 cm. Uma linha a 10 (dez) centímetros da borda do banco

sueco será marcada em toda a extensão de seu comprimento, que delimitará a área em que deverão estar apoiados os joelhos da avaliada.

Caso a avaliada encoste com qualquer parte do corpo no solo (exceto as mãos), a contagem encerrada. - A execução do teste deverá ser

ininterrupta, não sendo permitido repouso ou pausa entre as repetições. O objetivo é repetir os movimentos corretamente o máximo de vezes

possíveis, em 60 (sessenta) segundos. O teste é iniciado com as palavras “Atenção... Já!” e terminado com a palavra “Pare!”. O número de

movimentos  executados  corretamente em 60 (sessenta) segundos será o  resultado obtido.  O cronômetro deverá  ser  acionado ao ser

pronunciada a palavra “Já” e travado na pronúncia de “Pare!”. Caso a avaliada realize o número mínimo de repetições corretas, conforme a

sua faixa etária em menos de 60 (sessenta) segundos, poderá finalizar a sua execução de exercícios.

b)  RESISTÊNCIA ABDOMINAL - A avaliada coloca-se em decúbito dorsal (de costas voltadas para o chão),  com o corpo inteiramente

estendido, bem como os braços, no prolongamento do corpo, Acima da cabeça, tocando o solo com as mãos. Através da contração da

musculatura  abdominal,  sem qualquer  outro  auxílio,  a  avaliada adotará  a  posição  sentada,  flexionando simultaneamente os joelhos.  É

requisito para a execução correta do movimento que os braços sejam levados à frente estendidos e paralelos ao solo, e ainda que a linha dos

cotovelos ultrapasse ou iguale a linha dos joelhos durante a flexão. Em seguida, a avaliada retorna à posição inicial até que toque o solo com

as mãos, completando um movimento, quando então poderá dar início à execução de novo movimento. O teste é iniciado com as palavras

"Atenção... .Já" e terminado com a palavra "Pare!. O número de movimentos executados corretamente em 60 (sessenta) segundos será o

resultado obtido. O cronômetro deverá ser acionado ao ser pronunciada a palavra "Já" e travado na pronúncia de "Pare". É permitido o

repouso entre os movimentos, sem interrupção da cronometragem do tempo previsto".

c) CORRIDA DE 50 METROS - A avaliada deve posicionar-se atrás da linha de largada, preferencialmente em afastamento antero-posterior

das pernas, devendo o pé da frente estar o mais próximo possível da referida linha. Ao ser dada a voz de comando "Atenção Já", momento

em que é acionado o cronômetro, a avaliada deverá percorrer, no menor período de tempo possível, os 50 (cinquenta) metros existentes

entre a linha de largada e a linha de chegada. A marcha do cronômetro será interrompida quando a avaliada ultrapassar a linha de chegada

com o tórax. O teste deve ser desenvolvido em pista de atletismo ou em área de superfície plana convenientemente demarcada. Caso ocorra
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a necessidade de se repetir o teste, haverá um intervalo mínimo de 5 (cinco) minutos. O resultado do teste será indicado pelo tempo utilizado

pela avaliada para completar o percurso, com a precisão de centésimos de segundo.

d) CORRIDA EM 12 MINUTOS - A avaliada deve percorrer em uma pista de atletismo ou em uma área demarcada e plana, a maior distância

possível, em 12 (doze) minutos, sendo permitido andar durante o teste. O teste terá início através da voz de comando "Atenção.... Já" e será

encerrado através de dois silvos longos de apito no 12º minuto. Aos dez minutos de corrida será emitido um silvo longo de apito para fins de

orientação às avaliadas,  avisando que faltam dois  minutos.  Ao término  da prova a candidata não deverá caminhar  na frente  do local

correspondente ao apito de 12 minutos, podendo caminhar transversalmente ao percurso da pista.

DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

5.37. A avaliação psicológica, de caráter eliminatório, visa identificar características de personalidade, aptidão, potencial e adequação do can-

didato para o exercício do respectivo cargo a que concorre, considerando as necessidades, exigências e peculiaridades da área de atuação,

conforme disposto no ANEXO V – Perfil Psicológico.

5.38. A convocação para a avaliação psicológica, contendo data, horário/turma, sala e local, será publicada oportunamente no Jornal Oficial

do Município de Sertãozinho e disponibilizada, como subsídio, no site da Fundação VUNESP, na respectiva página deste Concurso Público,

devendo o candidato observar, total e atentamente, no que couber, o disposto nos itens 5.1. a 5.21, e seus itens e suas alíneas, deste Capí-

tulo, sendo de responsabilidade do candidato o acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

5.39. A avaliação psicológica acontecerá em data, horário/turma, sala e local preestabelecidos, conforme disposto no item 5.38., deste Capí-

tulo, deste Edital.

5.40. Serão convocados para a avaliação psicológica todos os candidatos considerados APTOS na prova de aptidão física.

5.40.1. Os candidatos portadores de deficiência a serem avaliados psicologicamente, serão submetidos, quando necessário, a ins-

trumentos psicológicos equivalentes/similares aos aplicados para os demais candidatos, com intuito de favorecer o processo de inclusão do

candidato.

5.41. Não será permitida a sua realização em data, local, horário ou turma diferentes do previsto no Edital de Convocação.

5.42. Em hipótese alguma, haverá segunda chamada para a sua realização.

5.43. Para a realização da avaliação psicológica, o candidato deverá: 

5.43.1. comparecer com, pelo menos, 60 (sessenta) minutos de antecedência do horário previsto, não sendo admitidos retardatá-

rios, sob pretexto algum, após o fechamento dos portões, e não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar o

atraso ou a ausência do candidato;

5.43.2. apresentar documento de identificação, conforme previsto na alínea “a”, do item 5.3. , deste Capítulo, deste Edital.

5.43.2.1. O candidato que não apresentar um dos documentos de identificação, conforme disposto na alínea “a” do item

5.3., deste Capítulo, não realizará a avaliação psicológica, sendo considerado ausente e eliminado deste Concurso Públi-

co.

5.44. A avaliação psicológica somente avaliará as condições psicológicas do candidato para o exercício do cargo a que concorre.

5.45. A etapa da avaliação psicológica, de presença obrigatória e de caráter eliminatório, poderá ser aplicada individualmente e/ou coletiva-

mente, com o objetivo de avaliar aspectos emocionais gerais, de personalidade e habilidades especificas de acordo com o Perfil Psicológico

estabelecido neste Edital, considerando as necessidades, exigências e peculiaridades da área de atuação, incluindo condições necessárias

para o porte de arma de fogo e nas condições atuais oferecidas pela entidade empregadora, conforme descrito no ANEXO V – Perfil Psicoló-

gico.

5.46. A avaliação psicológica será norteada pelas regras do Conselho Federal de Psicologia e, quando for o caso e desde que não conflite

com a determinação do Conselho Federal de Psicologia, do ente deste certame, atualizada, tendo como referência a data de publicação do

Edital de Abertura das Inscrições.

5.46.1. A escolha dos testes psicológicos será definida de acordo com o Perfil Psicológico constante deste Edital, conforme as ca-

racterísticas, descrições e dimensões relacionadas ao respectivo cargo deste certame, de forma que permitam identificar a compatibilidade

das características psicológicas do candidato com os requisitos psicológicos necessários ao desempenho do cargo pretendido.

5.47. A avaliação psicológica será constituída da aplicação e avaliação de testes psicológicos validados e fidedignos cientificamente, que per-

mitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atribuições do cargo pleiteado, conforme o Perfil Psi-

cológico deste Edital. Os requisitos psicológicos para o bom desempenho das atribuições do respectivo cargo foram estabelecidos previa-

mente, considerando as responsabilidades do cargo, a descrição detalhada das atividades e tarefas, a identificação dos conhecimentos, habi-

lidades e características pessoais necessárias para o desempenho das atividades do respectivo cargo.
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5.48. Os instrumentos e metodologias da avaliação serão escolhidos conforme os critérios estabelecidos pelas Resoluções vigentes referen-

tes ao uso de testes psicológicos, editados pelo Conselho Federal de Psicologia, órgão regulador da profissão de Psicólogo. A metodologia a

ser utilizada poderá envolver: entrevistas, técnicas psicológicas e/ou testes psicológicos a serem desenvolvidos individualmente ou em grupo.

5.49. A aplicação da avaliação psicológica será realizada por uma equipe de psicólogos a ser designada pela Fundação VUNESP que será

constituída por membros regularmente inscritos e ativos em qualquer Conselho Regional de Psicologia (CRP) do território nacional conforme

legislação vigente. Será emitido laudo para o ente contratante do certame para o porte de arma de fogo, para os candidatos aptos para o

exercício das atribuições específicas do respectivo cargo.

5.50. Serão utilizados testes psicológicos validados e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, órgão regulador da profissão de Psicó-

logo, reiterando-se que, a aplicação poderá ser composta, por técnicas e testes de avaliação psicológica de aplicação coletiva e/ou individual.

5.51. A avaliação psicológica é de caráter eliminatório e tem a finalidade de avaliar se o candidato apresenta características cognitivas e de

personalidade favoráveis para o desempenho adequado das atribuições inerentes ao cargo público pretendido, de acordo com os parâmetros

do Perfil Psicológico estabelecido no Edital.

5.52. A avaliação psicológica não poderá ser realizada por profissionais que tenham parentesco, até o terceiro grau, com qualquer candidato.

5.53. Nenhum candidato poderá retirar-se da sala de aplicação da avaliação psicológica sem a autorização expressa do aplicador. 

5.54. O candidato, ao terminar os testes, entregará ao aplicador todo o seu material de avaliação.

5.55. O Perfil Psicológico do cargo está inserido no ANEXO V deste edital e demais informações constarão de edital específico de convoca-

ção para esta fase.

5.56. Não serão consideradas as avaliações psicológicas realizadas em concursos anteriores ou em outras instituições

DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL 

5.57. A Investigação Social,  para os cargos de Guarda Civil  Municipal  (sexo feminino)  e Guarda Civil  Municipal  (sexo masculino),  será

realizada pelo Departamento de Segurança, da Prefeitura Municipal de Sertãozinho, por meio da Corregedoria Geral da Guarda Municipal.

5.58. A Investigação Social  visa a  apuração da  conduta  e  idoneidade  do  candidato,  ou seja,  verifica  se o  candidato  possui  conduta

irrepreensível, apurada em investigação sigilosa, averiguando sua vida pregressa e atual, quer seja social, moral, profissional ou escolar,

impedindo que indivíduo com perfil incompatível ingresse na Guarda Municipal. O próprio candidato fornecerá dados para tal averiguação,

autorizando seu procedimento.

5.59. Todos os candidatos considerados "aptos" na Prova de Avaliação Psicológica deverão realizar esta Investigação.

5.60. A informação sobre datas, locais e horários dessa Investigação serão divulgadas oportunamente por meio de Edital de Convocação, a

ser publicado no Jornal Oficial do Município de Sertãozinho, divulgado nos sites www.vunesp.com.br e www.sertaozinho.gov.br, bem como

afixado na entrada principal do Paço Municipal. É de responsabilidade do candidato acompanhar a publicação do Edital de Convocação no

Jornal Oficial do Município de Sertãozinho.

5.61. A Investigação Social, de caráter eliminatório, será feita por meio de:

5.61.1. Preenchimento de questionário; e

5.61.2. Entrega da seguinte documentação:

a) cópia, acompanhada do original, da Cédula de Identidade - RG;

b) cópia, acompanhada do original, do Cadastro de Pessoa Física - CPF;

c) cópia, acompanhada do original, do Certificado de Conclusão do Ensino Médio e do Histórico Escolar;

d) certidão atualizada de Distribuição Criminal da Justiça Estadual da Comarca onde reside e residiu a partir de 18 anos

de idade (a referida Certidão é expedida pelo Fórum da respectiva Comarca);

e) certidão atualizada de Distribuição Criminal da Justiça Federal da Região onde reside e residiu a partir de 18 anos de

idade (a referida certidão é expedida pelo Fórum da Justiça Federal);

f) Certidão Negativa do Departamento de Polícia Federal;

g) Certidão Negativa da Justiça Eleitoral; e

h) 4 (quatro) fotos 3x4, recentes.

5.62. As datas das Certidões deverão corresponder ao determinado no Edital de Convocação a ser publicado.

5.63. Caso conste algum processo nas Certidões, o candidato deverá requerer, no local competente, a Certidão de objeto e pé do respectivo

Cartório Criminal, entregando tal Certidão de objeto e pé juntamente com os documentos especificados no item 5.61 deste Capítulo, neste

Edital.

5.64. O candidato ausente na entrega ou o que não entregar os documentos previstos no item  5.61.2 deste Capítulo, neste Edital, dentro do

prazo estabelecido, será considerado Inapto e, consequentemente, eliminado do Concurso Público.
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5.65. Poderão ser solicitadas novas certidões comprobatórias de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida privada, caso haja

necessidade, a critério da Comissão Examinadora.

5.66. Não serão aceitos protocolos dos documentos solicitados.

5.67. O resultado da Investigação Social será conceituado por "Apto" e "Inapto".

5.68. A relação dos candidatos considerados "Aptos" será publicada no Jornal Oficial do Município e no site www.sertaozinho.sp.gov.br e

www.vunesp.com.br.

5.69. Os candidatos considerados "Inaptos" serão excluídos do Concurso.

VI – DO JULGAMENTO DAS FASES E HABILITAÇÃO

6.1. DA PROVA OBJETIVA (para todos os cargos em concurso)

6.1.1. A prova objetiva – de caráter eliminatório e classificatório – será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.

6.1.1.1. A nota da prova objetiva será obtida pela fórmula:

NP = Na x 100

Tq

6.1.1.2. As abreviaturas correspondem à:

NP = Nota da prova

Na = Número de acertos

Tq = Total de questões da prova

6.1.2. Será considerado habilitado, na prova objetiva, o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos e não

zerar na prova de Conhecimentos Específicos.

6.1.3. O candidato não habilitado, nos termos do disposto no item 7.1.2., deste Edital, será excluído deste Concurso Público.

6.2. DA PROVA DE AFERIÇÃO DE ALTURA E APTIDÃO FÍSICA

6.2.1. Os testes serão realizados em um único dia,  somente sendo considerado válido o resultado final obtido dessa

forma.

6.2.2. O resultado dos Testes de Aptidão Física - TAF será expresso pelo conceito APTO ou INAPTO e terá por base a

avaliação efetuada segundo padrões mínimos das atividades estabelecidas, discriminados a seguir:

6.2.3. Para os candidatos do sexo masculino

a. TESTE DA BARRA FIXA

SEXO IDADE MARCA MÍNIMA

MASCULINO até 30 anos 
04

03

b. TESTE ABDOMINAL

SEXO IDADE MARCA MÍNIMA

MASCULINO até 30 anos 
24

22

c. TESTE DE CORRIDA DE 50 METROS

SEXO IDADE MARCA MÁXIMA

MASCULINO até 30 anos 
8 segundos

9 segundos

d. TESTE DE CORRIDA DE 12 MINUTOS

SEXO IDADE MARCA MÍNIMA

MASCULINO até 30 anos 2.100
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2.000

6.2.6.2. Para as candidatas do sexo feminino

a) APOIO DE FRENTE SOBRE O SOLO, APOIANDO OS JOELHOS SOBRE O BANCO

SEXO IDADE MARCA MÍNIMA

FEMININO até 30 anos
12

10

b) TESTE ABDOMINAL

SEXO IDADE MARCA MÍNIMA

FEMININO até 30 anos
18

16

c) TESTE DE CORRIDA DE 50 METROS

SEXO IDADE MARCA MÁXIMA

FEMININO até 30 anos
09 segundos

10 segundos

d) TESTE DE CORRIDA DE 12 MINUTOS

SEXO IDADE MARCA MÍNIMA

FEMININO até 30 anos
1.700

1.600

6.2.5.  O  candidato  que  não  obtiver  a  pontuação  necessária  em  qualquer  um dos  testes  definidos neste  Edital  será

considerado “INAPTO”, independentemente das demais pontuações, sendo automaticamente eliminado dos testes subsequentes.

6.2.6. O candidato considerado INAPTO na prova de Aferição de Altura e Aptidão Física será eliminado do Concurso.

6.3. DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

6.3.1. O resultado da avaliação será decorrente da análise dos aspectos apresentados pelo candidato no momento da Avaliação

Psicológica e será obtido por meio da análise conjunta de todos os instrumentos psicológicos utilizados, considerando os critérios estabeleci-

dos, relacionados aos requisitos psicológicos necessários para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo, resultando nos conceitos

para os candidatos de "Apto" ou "Inapto".

6.3.2. Visando uma avaliação uniforme e justa, os critérios utilizados serão objetivos, considerando as respostas dos candidatos em

cada etapa, sendo o resultado o conjunto de desempenho do candidato em todo o processo de avalição psicológica. Para os testes psicológi-

cos serão utilizados como referência de correção e classificação dos resultados obtidos, as tabelas atualizadas de acordo com a padroniza-

ção prevista em manual específico de cada teste psicológico. 

6.3.3. A linguagem utilizada na correção dos testes psicológicos será a adotada e padronizada pelos respectivos manuais a partir

das teorias estatísticas, portanto os resultados dos candidatos serão classificados de acordo com as dimensões definidas no Perfil Psicológi-

co (Anexo V).

6.3.4. Os resultados que estiverem de acordo com a dimensão esperada em cada item do Perfil Psicológico serão considerados

adequados.

6.3.5. Os resultados que não estiverem de acordo com a dimensão esperada em cada item do Perfil Psicológico serão considera-

dos inadequados.

6.3.6. Para ser apto ao cargo o candidato deverá apresentar resultados adequados ao Perfil Psicológico, obtidos nos instrumentos

e metodologias aplicados na avaliação psicológica no que tange as habilidades cognitivas específicas conforme edital do certame, de acordo

com as dimensões definidas no Perfil Psicológico.
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6.3.6.1. Para ser apto ao cargo o candidato deverá apresentar resultados adequados nos critérios e indicadores dos tes-

tes psicológicos que avaliam características de personalidade, considerando tanto os qualitativos quanto os aspectos

quantitativos, de acordo com as dimensões definidas no Perfil Psicológico.

6.3.6.2.  Para  ser  considerado  apto  ao  cargo  o  candidato  deverá  ter  resultados  adequados  tantos  nos  aspectos

cognitivos/raciocínios quanto de personalidade, de acordo com as dimensões definidas no Perfil Psicológico.

6.3.7. APTO, significa que o candidato apresentou na avaliação psicológica características de personalidade e habilidades cogniti-

vas de acordo com os requisitos psicológicos necessários ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo conforme Perfil Psicológico es-

tabelecido e critérios da avaliação psicológica (Anexo V) compatível com a descrição das Atribuições Específicas, de acordo com o constante

do Anexo I deste Edital.

6.3.8. INAPTO, significa que o candidato não apresentou na avaliação psicológica características de personalidade e habilidades

cognitivas de acordo com os requisitos psicológicos necessários ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo conforme Perfil Psicoló-

gico estabelecido e critérios da avaliação psicológica (Anexo V) compatível com a descrição das Atribuições Específicas, conforme constante

do Anexo I deste Edital. O candidato considerado inapto será eliminado do concurso.

6.3.9. A divulgação dos resultados será feita por meio de relação nominal, constando os candidatos "Aptos" nos termos da Resolu-

ção do Conselho Federal de Psicologia vigente e, somente o número de inscrição dos candidatos considerados "Inaptos".

6.3.10. A "Inaptidão" na avaliação psicológica não significará incapacidade intelectual ou existência de transtornos de personalida-

de. Indicará, tão somente, que o candidato não atendeu, à época da avaliação, aos requisitos para o desempenho das atribuições inerentes

ao cargo. A “inaptidão" na avaliação psicológica pressupõe, tão somente, a inadequação do candidato ao Perfil Psicológico exigido para o de-

sempenho do cargo, em nada interferindo no que diz respeito ao prosseguimento normal do seu exercício profissional.

6.3.11. Nenhum candidato "Inapto" será submetido à nova avaliação psicológica dentro do presente Concurso Público. 

6.3.12. Será facultado a todo o candidato considerado "Inapto" solicitar a realização do procedimento denominado entrevista devo-

lutiva. Processo pelo qual será esclarecido ao candidato as razões de sua “inaptidão”, tendo em vista as características do perfil psicológico.

6.3.12.1. Este procedimento deverá ser solicitado mediante requerimento específico, por meio de página web que será

disponibilizada no site da Fundação VUNESP, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis após a publicação do resultado da

avaliação psicológica no Jornal Oficial do Município de Sertãozinho e disponibilizado, como subsídio, no site da Funda-

ção VUNESP, na página deste Concurso. 

6.3.12.2. A entrevista devolutiva será exclusivamente de caráter informativo para esclarecimento do motivo da "Inaptidão"

do candidato ao propósito do Concurso Público, não sendo, em hipótese alguma, considerada como recurso ou nova

oportunidade de realização da avaliação psicológica.

6.3.12.3. Atendendo aos ditames previstos no Código de Ética Profissional do Psicólogo, nas resoluções do Conselho

Federal de Psicologia e nas orientações do Conselho Regional de Psicologia – São Paulo, o procedimento da Entrevista

Devolutiva somente será divulgado ao candidato, uma única vez, de forma pessoal e individual, dentro do prazo de 20

(vinte) dias úteis após o término do período de solicitação da entrevista devolutiva, na cidade de Sertãozinho, em local

predeterminado, conforme o edital de convocação para o cumprimento desse procedimento que será publicado Jornal

Oficial do Município de Sertãozinho e disponibilizado, como subsídio, no site da Fundação VUNESP, na página deste

Concurso.

6.3.12.4. Para o cumprimento do procedimento denominado entrevista devolutiva, o candidato deverá comparecer no lo-

cal determinado, com antecedência de, pelo menos 30 (trinta) minutos do horário divulgado, conforme edital de convoca-

ção, munido do original de um dos documentos listados na alínea “a” do item 5.3., do Capítulo V – DA PRESTAÇÃO DAS

FASES/PROVAS. 

6.3.12.5. A realização do procedimento entrevista devolutiva não altera o status do resultado da avaliação psicológica.

6.3.12.6. A entrevista devolutiva poderá ocorrer em dias úteis, finais de semana, ou feriados, conforme Edital de Convo-

cação a ser disponibilizado por meio de publicação no Jornal Oficial do Município de Sertãozinho e disponibilizado, como

subsídio, no site da Fundação VUNESP, na página deste Concurso, antes do prazo para interposição do recurso admi-

nistrativo, da publicação do resultado da avaliação psicológica.

6.3.12.7. No momento da realização do procedimento da entrevista devolutiva, para o conhecimento das razões da “Inap-

tidão”, o candidato receberá uma cópia de seu laudo psicológico contendo o resultado da avaliação psicológica. Serão

disponibilizadas, também, explicações sobre o processo. 

6.3.12.8. O candidato que desejar poderá comparecer acompanhado de um profissional psicólogo por ele contratado.

Caso o candidato compareça sozinho à sessão de conhecimento das razões, os aspectos técnicos não serão discutidos.

6.3.12.9. Caso o candidato compareça com um psicólogo contratado serão observadas as seguintes condições:
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6.3.12.9.1. O psicólogo contratado deverá estar regularmente inscrito e ativo, em algum Conselho Regional de Psicologia

(CRP), conforme as normas do CFP, cuja comprovação ocorrerá com a apresentação da carteira profissional e entrega

da declaração de nada consta expedida pelo CRP. O não cumprimento desta cláusula editalícia, impossibilitará a realiza-

ção do procedimento de abertura de vista e não haverá agendamento de nova data/hora para tal fim;

6.3.12.9.2. Para que seja realizada a análise técnica, o psicólogo contratado terá acesso ao material psicológico somente

no local, data e hora agendados para a entrevista devolutiva. 

6.3.12.9.3. O psicólogo somente poderá representar um candidato por vez.

6.3.12.10. O sigilo sobre todas as informações obtidas, bem como aquelas que serão fornecidas na entrevista devolutiva

ao candidato, será de inteira responsabilidade do psicólogo contratado e do candidato.

6.3.12.11. Na entrevista devolutiva não será permitido em hipótese nenhuma ao candidato, nem ao psicólogo contratado

pelo candidato, filmar, retirar, fotografar ou reproduzir o material técnico que compõem o processo de avaliação psicológi-

ca produzido pelo candidato.

6.3.13. Para todos os candidatos considerados “Inaptos”, solicitantes ou não da entrevista devolutiva, após o período de atendi-

mento, caso seja de seu interesse, poderá interpor recurso administrativo do resultado da avaliação psicológica, nos termos do Capítulo IX –

DO RECURSO do presente edital.

6.3.14. A Banca que avaliará os recursos administrativos interpostos mediante a inaptidão na prova de avaliação psicológica será

composta por psicólogos que não participaram em nenhuma das etapas deste concurso público, regularmente inscritos e ativos em qualquer

Conselho Regional de Psicologia (CRP) do território nacional, conforme determinação do Conselho Federal de Psicologia.

6.3.15. Os candidatos não convocados para a avaliação psicológica, os ausentes e aqueles considerados “Inaptos” estarão elimina-

dos deste Concurso e não terão classificação alguma.

VII – DA PONTUAÇÃO FINAL

7.1. A pontuação final corresponderá:

7.1.1. a somatória da nota da prova objetiva. 

VIII – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

8.1. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final.

a) que obtiver maior nota da prova de Conhecimentos Específicos;

b) que obtiver maior nota da prova de Língua Portuguesa;

c) que obtiver maior nota da prova de Matemática;

d) o que for mais idoso.

8.2. Persistindo, ainda, o empate, será considerado o número de inscrição mais recente.

IX – DO RECURSO

9.1. O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis, contados do 1º dia útil imediatamente seguinte ao da publicação  ou  do

fato que lhe deu origem.

9.2. A forma para interposição de recurso obedecerá ao seguinte procedimento:

9.2.1. o candidato deverá acessar o site www.vunesp.com.br, na página deste Concurso Público,  no link  “inscrições”, preenchendo

todos os campos lá solicitados, se se referir à isenção  do  pagamento  da  taxa  de  inscrição;

9.2.1.1. No caso de indeferimento do recurso relativo à solicitação de isenção da taxa de inscrição, o candidato deverá

proceder conforme estabelecido no item 3.9.9., deste Edital.

9.2.2. o candidato deverá utilizar o campo próprio para interposição de recursos, no endereço www.vunesp.com.br, na página deste

Concurso Público, no link “recursos”, e seguir as instruções ali contidas, se se referir:

a) à solicitação de condição especial para realização da prova (candidato participante ou não como deficiente);

b) aos gabaritos das provas objetivas;

b.1.  Quando o recurso se referir  ao  gabarito,  deverá ser elaborado de forma individualizada,  ou seja,  1 (um)

recurso para cada questão e a decisão será tomada mediante parecer técnico da Banca Examinadora.

c) ao resultado das provas e fases;

d) à classificação prévia deste  Concurso  Público.
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9.3. Na eventualidade de haver questão(ões)  anulada(s), a pontuação a essa(s) questão(ões) será atribuída a todos os candidatos presentes

na prova objetiva.

9.3.1. O gabarito divulgado poderá ser alterado em função da análise dos recursos interpostos e, caso haja anulação ou alteração

desse gabarito, as provas serão recorrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo.

9.4 Não será aceito recurso interposto por meio de fax, e-mail, protocolado pessoalmente, ou por qualquer outro meio além do previsto neste

Edital.

9.5. No caso de provimento de recurso interposto dentro das especificações deste Edital, poderá haver, eventualmente, alteração da nota,

habilitação e/ou classificação inicial obtida pelos candidatos para uma nota e/ou classificação superior ou inferior, ou, ainda, poderá ocorrer a

habilitação ou a desclassificação de candidatos.

9.6. A decisão do deferimento ou do indeferimento do recurso será dada a conhecer coletivamente, por meio de publicação na imprensa

escrita ou eletrônica do município de Sertãozinho,  com exceção do resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição, que será

divulgado oficialmente apenas no site da Fundação VUNESP.

9.7. Somente serão considerados os recursos interpostos para a fase a que se referem e no prazo estipulado neste Edital, não sendo aceitos

recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso daquele em andamento.

9.8. A interposição de recurso não obsta o regular andamento do cronograma deste Concurso Público.

9.9. Não será reconhecido como recurso:

9.9.1. o interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital;

9.9.2. o que não atenda às instruções constantes do link “recursos” na página específica deste Concurso Público;

9.9.3. o interposto por meio de fax, e-mail ou por qualquer outro meio além do previsto neste Edital;

9.9.4. o que não contenha fundamentação e embasamento.

9.10. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso.

9.11. A banca examinadora constitui  última instância para análise do recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual  não

caberão recursos adicionais.

9.12. Quando da publicação do resultado das provas, serão disponibilizados os espelhos da folha definitiva de respostas da prova objetiva.

9.13. O candidato que não interpuser recurso no prazo mencionado será responsável pelas consequências advindas de sua omissão.

9.14.  No  caso  de  recurso  em  pendência  da  realização  de  algumas  etapas  do  Concurso  Público,  o  candidato  poderá  participar

condicionalmente da etapa seguinte.

X – DA NOMEAÇÃO

10.1. A nomeação será precedida de convocação a ser divulgada por meio de Edital de Convocação – unicamente – na imprensa escrita ou

eletrônica do município de Sertãozinho.

10.1.1. A convocação obedecerá à ordem de classificação dos candidatos, de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal

de Sertãozinho, ficando o candidato responsável pelo acompanhamento do(s) edital(is)  de convocação, – unicamente – na imprensa escrita

ou eletrônica do município de Sertãozinho.

10.2. Por ocasião da nomeação, o candidato deverá:

a) comprovar, que – na data da nomeação –  possui  todos os requisitos exigidos para o respectivo cargo, conforme disposto no item

3.1., deste Edital;

b) entregar  declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargo(s) público(s), conforme previsto na Constituição

Federal;

c) entregar outros documentos que a Prefeitura Municipal de Sertãozinho julgar necessários.

10.2.1.  A  Prefeitura  Municipal  de Sertãozinho –  no momento  do  recebimento  dos  documentos  para  a  nomeação  –  poderá

confirmar o procedimento de digital coletado no dia da realização da(s) prova(s).

10.2.1.1.  Para tanto, solicitará 1 (uma) fotografia atualizada, no tamanho 3x4 cm do candidato, para afixação no Folha de

Identificação do Candidato – FIC.

10.3. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em especial por ocasião da nomeação,

acarretará a nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou

criminal.

10.4. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de desistência,  implicará a exclusão

definitiva do candidato deste Concurso Público. 
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XI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. A inscrição implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital e das demais normas

legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer espécie de desconhecimento. A Fundação VUNESP e a Prefeitura

Municipal de Sertãozinho não se responsabilizam por qualquer procedimento, efetuado pela internet, não recebido 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.  Motivará a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções

penais cabíveis, a burla ou tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital e/ou nas instruções constantes nas provas, bem

como o tratamento incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas.

11.2. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à nomeação.

11.3. O prazo de validade deste Concurso Público será de 2 (dois) anos, contado da data da sua homologação, podendo ser prorrogado, a

critério da Administração, uma única vez e por igual período.

11.4. Caberá a Prefeitura Municipal de Sertãozinho a homologação deste Concurso Público.

11.5. 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 aviso a ser publicado na imprensa escrita ou eletrônica do município de

Sertãozinho.

11.6. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não serão objeto de avaliação da(s)

prova(s) deste Concurso Público.

11.7. As  informações  sobre  o  presente  Concurso  serão  prestadas:

a) até a publicação da classificação final: pela Fundação VUNESP, por meio do Disque VUNESP, no telefone (011) 3874-6300,

nos  dias  úteis  compreendidos  entre  segunda-feira  a  sábado,  das  8  às  18 horas,  ou pela  internet,  no site  (www.vunesp.com.br),  na

respectiva página deste Concurso; e

b) após a homologação deste Concurso e durante o seu prazo de validade: pela Prefeitura Municipal de Sertãozinho, podendo

ser obtidas por meio do telefone (016) 2105 - 3000, em dias úteis, no horário das 10 às 16 horas, ou pessoalmente, na Rua Aprígio de Araújo,

837 – Sertãozinho – S.P.

11.8.  Em caso de necessidade de alteração  unicamente dos dados cadastrais relativos ao  endereço e/ou  telefone  e/ou  e-mail,  o

candidato deverá requerer essa(s) atualização(ões):

a) até a publicação da classificação final: pelo site da Fundação VUNESP na área do candidato;

b) após a homologação e durante o prazo de validade deste Concurso: para a Prefeitura Municipal de Sertãozinho, em dias úteis,

por meio do telefone (016) 2105 - 3000, no horário das 10 às 16 horas.

11.9. A Prefeitura Municipal  de Sertãozinho e  a Fundação VUNESP se eximem das despesas decorrentes de viagens  e estadas dos

candidatos para comparecimento a qualquer fase deste Concurso Público e da responsabilidade de documentos e/ou objetos esquecidos ou

danificados no local ou sala de aplicação de prova.

11.10. A Prefeitura Municipal de Sertãozinho e a Fundação VUNESP não emitirão Declaração de Aprovação neste Concurso Público, sendo

a própria publicação na imprensa escrita ou eletrônica do município de Sertãozinho, documento hábil  para fins de comprovação de sua

aprovação.

11.11.  Todas as convocações, avisos e resultados oficiais  –  referentes à realização deste Concurso Público –  serão publicados na

imprensa escrita ou eletrônica do município de Sertãozinho, sendo de inteira responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não

podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

11.12. Durante a realização de qualquer fase/etapa e/ou procedimento deste Concurso Público não será permitida a utilização de qualquer

tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, pelos seus familiares ou por quaisquer

outros estranhos a este Concurso Público. Caso haja qualquer necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui

citada, com vistas à produção do conhecimento a ser avaliado pela banca examinadora da organizadora do Concurso Público, caberá à

Fundação VUNESP e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.

11.13.  Salvo as exceções previstas neste Edital,  durante a realização de qualquer  fase/etapa  e/ou procedimento não será permitida a

permanência  de acompanhantes,  terceiros  ou  candidatos  que  realizaram ou realizarão  a  fase/etapa  e/ou  procedimento  nos  locais  de

aplicação, seja qual for o motivo alegado.

11.14. Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário oficial de Brasília – DF.

11.15. Os questionamentos relativos a casos omissos ou duvidosos serão julgados pela Prefeitura Municipal de Sertãozinho.

11.16. Decorridos 120 dias da data da homologação deste Concurso e não caracterizando qualquer óbice, é facultada a incineração da(s)

prova(s) e dos demais registros escritos, mantendo-se, porém, pelo prazo de validade deste Concurso Público, os registros eletrônicos.
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11.17. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, a Prefeitura Municipal de Sertãozinho poderá anular a inscrição,

prova ou nomeação do candidato, se verificadas falsidades de declaração ou irregularidade neste Certame.

11.18. O candidato será considerado desistente e excluído deste Concurso Público quando não comparecer às convocações nas datas

estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.

11.19. Fazem parte deste Edital:

a) o Anexo I (Atribuições de todos os cargos em concurso);

b) o Anexo II (Normas para solicitação e para obtenção do benefício da Lei Municipal nº 3.295/1998 – isenção de taxa de inscrição);

c) o Anexo III (Conteúdos Programáticos)

d) o Anexo IV (endereços da Fundação VUNESP e da Prefeitura Municipal de Sertãozinho)

e) o Anexo V – Perfil Psicológico

f) o Anexo VI (cronograma previsto).

Wilson Fernandes Pires Filho

Prefeito Municipal de Sertãozinho

Sertãozinho, 03 de maio de 2022.
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ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE GCM

Descrição das atribuições:

Executa serviços de relacionados à segurança pública no âmbito municipal, baseando-se nas regras de conduta pré-determinadas, para 
assegurar a ordem do prédio e a segurança local.

Vigia dependências e áreas públicas e privadas portando arma (tipo revolver) com a finalidade de prevenir, controlar e combater delitos como
porte ilícito de armas e munições e outras irregularidades.

Zela pela segurança das pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento das leis e regulamentos; recepciona e controla a movimentação de 
pessoas em áreas de acesso livre e restrito.

Fiscaliza pessoas, cargas e patrimônio, escolta pessoas e mercadorias, controla objetos e cargas.

Vigia parques, combatendo inclusive focos de incêndio, vigia presos, comunica-se via rádio ou telefone e presta informações ao público e aos
órgãos competentes.

Executar outras atividades correlatas inerente ao cargo.
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ANEXO II

NORMAS PARA SOLICITAÇÃO E PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DAS LEIS MUNICIPAIS nº 1.985/2010.

(ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO)

De  acordo  com  a  legislação  municipal  (Lei  nº  3.295/1998),  Art.  1º  -  Fica  o  município  de  Sertãozinho  autorizado  a  conceder  aos

desempregados, isenção, no preço ou taxa de inscrição para concursos públicos realizados pela Prefeitura Municipal de Sertãozinho;

A comprovação será mediante apresentação (cópia simples ou autenticada) da Carteira Profissional das

seguintes páginas: 

1) da numeração e série da carteira; 

2) da Qualificação Civil; 

3) do Contrato de Trabalho com as devidas anotações de encerramento do vínculo empregatício – data

de saída e assinatura do empregador; 

4) Página em que não conste mais nenhum vinculo empregatício. O candidato desempregado não poderá

ter sido dispensado do emprego por justa causa;

5) ter residência na cidade de Sertãozinho.
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ANEXO III – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Toda legislação e jurisprudência devem ser consideradas com as alterações e atualizações vigentes até a data da publicação do edital.

Legislação e julgados com entrada em vigor após a publicação do edital poderão ser utilizados, quando supervenientes ou complementares a

algum tópico já previsto ou indispensável à avaliação para o cargo. Todos os temas englobam também a legislação que lhes é pertinente,

ainda que não expressas no conteúdo programático.

ENSINO MÉDIO COMPLETO

 Para Guarda Municipal – Feminino e Guarda Municipal – Masculino:

CONHECIMENTOS GERAIS

Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e

figurado  das palavras.  Pontuação.  Classes de palavras:  substantivo,  adjetivo,  numeral,  artigo,  pronome,  verbo,  advérbio,  preposição e

conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal.

Colocação pronominal. Crase.

Matemática:  Resolução  de  situações-problema,  envolvendo:  adição,  subtração,  multiplicação,  divisão,  potenciação  ou  radiciação  com

números racionais, nas suas representações fracionária ou decimal; Mínimo múltiplo comum; Máximo divisor comum; Porcentagem; Razão e

proporção; Regra de três simples ou composta; Equações do 1.º ou do 2.º graus; Sistema de equações do 1.º grau; Grandezas e medidas –

quantidade, tempo, comprimento, superfície, capacidade e massa; Relação entre grandezas – tabela ou gráfico; Tratamento da informação –

média aritmética simples; Noções de Geometria – forma, ângulos, área, perímetro, volume, Teoremas de Pitágoras ou de Tales.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Constituição Federal: Artigos 5º, 6º e 144.

Código Penal (art. 1º a 6º; art. 13 a 19; art. 23 a 25; art. 121 a 129; art. 146 a 150; art. 155 a 159; art. 213 A o 218 C; art. 312 a 327).

Código De Processo Penal: Capítulo sobre Prisão em Flagrante (art. 301 a 310).

Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto Da Criança E Do Adolescente): Disposições Preliminares (art. 1º ao 6º); Da Prática de Ato

Infracional (art. 103 ao 109); Do Conselho Tutelar (art. 131 ao 137) e Dos Crimes (art. 225 ao 244B).

Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso): Disposições preliminares (art. 1º ao 7º) e Dos Crimes em Espécie (art. 95 a 108).

Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 (Estatuto Do Desarmamento): Do Porte (art. 6º ao 11ª); Dos Crimes e das Penas (art.12 ao 21).

Lei nº 11.340 de 07 de agosto de 2006 (Lei “Maria da Penha”): Art. 1º ao 8º. 

Lei nº 13.869, de 5 de setembro de 2019 (Lei de Abuso de Autoridade).

Lei nº 13.022, de 08 de agosto de 2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais).

Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Institui o Código de Trânsito Brasileiro: art. 80 a 88; art. 161 a 255.
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ANEXO IV
ENDEREÇOS (DA FUNDAÇÃO VUNESP E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO)

1. da Fundação VUNESP:

a) Endereço completo: Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Branca – São Paulo/SP (CEP 05002-062)

b) Horário de atendimento (pessoalmente): das 9 às 16 horas (nos dias úteis)

c) Telefone: (0xx11) 3874-6300 (nos dias úteis compreendidos entre segunda-feira a sábado, das 8 às 18 (horas)

d) Site: www.vunesp.com.br

2. da Prefeitura Municipal de Sertãozinho:

a) Endereço completo: Rua Aprígio de Araújo, 837 - Sertãozinho/SP (CEP 14160-440)

b) Horário de atendimento: das 10 às 16 horas (nos dias úteis).

c) Telefones: (016) 2105 - 3000 (nos dias úteis compreendidos entre segunda-feira a sexta feira)

d) Site: www.sertaozinho.sp.gov.br
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ANEXO V – Perfil Psicológico

CARGO: GUARDA MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS/DIMENSÕES/DEFINIÇÕES

CARACTERÍSTICAS/DIMENSÕES: 

1) ADAPTAÇÃO – ADEQUADA

2) AGRESSIVIDADE – ADEQUADA

3) ATENÇÃO - ADEQUADA

4) AUTOCRÍTICA - ADEQUADA

5) CAPACIDADE DE MEDIAR CONFLITOS – BOA

6) CAPACIDADE DE MEMÓRIA - ADEQUADA

7) CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - ADEQUADO

8) COMUNICAÇÃO – ADEQUADA 

9) CONTROLE EMOCIONAL – BOM 

10) DISPOSIÇÃO PARA O TRABALHO – ADEQUADA

11) EMPATIA – ADEQUADA

12)  IMPULSIVIDADE - DIMINUIDA

13) INTELIGÊNCIA GERAL - ADEQUADA

14) RELACIONAMENTO INTERPESSOAL – BOM

15) TOMADA DE DECISÃO – ADEQUADA

16) NIVEL DE ANSIEDADE - ADEQUADO

DEFINIÇÕES:

1) ADAPTAÇÃO – ADEQUADA

Capacidade de adaptar-se às novas situações, buscando novos conhecimentos de maneira contínua para interagir de forma adequada às di-

ferentes exigências das mudanças em curso, que possam trazer soluções e inovações para o ambiente de trabalho.

2) AGRESSIVIDADE – ADEQUADA

Deve predominar o controle adequado dos impulsos agressivos, assim como das emoções, reagindo aos estímulos de forma equilibrada e

utilizando de seu potencial intelectual para adaptar-se rapidamente às situações inesperadas. 

3) ATENÇÃO - ADEQUADA

Trata da capacidade e do esforço realizado para focalizar, selecionar, dividir e alternar, processando estímulos específicos do meio ambiente

em detrimento de outros. Desta forma, o indivíduo torna se capaz de utilizar seus recursos cognitivos para emitir respostas rápidas e adequa-

das diante de estímulos que julgue importantes.

4) AUTOCRÍTICA - ADEQUADA

Capacidade interna do indivíduo de realizar uma crítica de si mesmo. Implica na análise de seus atos, da sua maneira de agir, dos erros co-

metidos e das possibilidades de realizar uma autocorreção. O autoconhecimento é fundamental, pois implica ter ciência de seus aspectos po-

sitivos e negativos, valorizar as suas potencialidades e a partir daí corrigir os rumos de sua jornada existencial.

5) CAPACIDADE DE MEDIAR CONFLITOS – BOA

Apresentar boas condições para mediar eventuais conflitos no desenvolvimento das atividades prestadas, agir de forma justa e ponderada,

respeitando os sentimentos e a vida do próximo, bem como a comunidade envolvida e a hierarquia, demonstrando eficiência e eficácia em

sua atuação.

6) CAPACIDADE DE MEMÓRIA - ADEQUADA

25



MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO
ESTADO DE SÃO PAULO 

A memória é a forma como o cérebro adquire, armazena e evoca informação de fatos e de dados levados ao nosso conhecimento através

dos sentidos e de processos internos, como associação de dados, dedução e criação de ideias. Portanto, a memória forma a base de nosso

sentimento de identidade, orienta nossos pensamentos e nossas decisões, influencia nossas reações emocionais e nos permite aprender. 

7) CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - ADEQUADO

Adotar atitudes que demonstram planejamento e organização e define prioridades, sendo capaz de inovar e concretizar de acordo com a sua

importância no enquadramento profissional, considerando a visão sistêmica, ou seja, de maneira fragmentada e global. 

8) COMUNICAÇÃO – ADEQUADA 

Facilidade para manipular os termos linguísticos na expressão do pensamento, por meio de verbalização clara, demonstrando habilidade de

expressar ideias com lógica e objetividade, sendo eficiente e eficaz.

9) CONTROLE EMOCIONAL – BOM 

Capacidade de discriminar estados internos e de administrar a influência que estes têm sobre o pensamento, comportamento e atitudes, pos-

sibilitando uma resposta assertiva em relação às exigências do ambiente.

10) DISPOSIÇÃO PARA O TRABALHO – ADEQUADA

Capacidade de lidar de maneira produtiva, com tarefas sob sua responsabilidade, participando de maneira construtiva e suportando uma lon-

ga exposição a agentes estressores, sem permitir que causem danos importantes ao organismo, mantendo um bom nível de energia interna

durante toda a jornada de trabalho e, ainda, a interação com o meio de maneira adequada, independente dos danos causados devido às situ-

ações conflitantes e estressantes do trabalho. Energia, resistência e adoção de mecanismos de otimização do trabalho, buscando excelência

nas tarefas que realiza.

11) EMPATIA – ADEQUADA

Refere-se à habilidade de colocar-se no lugar do outro, percebendo seus sentimentos e agindo de acordo com essa percepção. Trata-se de

uma competência fundamental para o convívio social, pois denota o nível de maturidade das pessoas.

12) IMPULSIVIDADE - DIMINUIDA

Deve predominar o controle das emoções, reagindo aos estímulos de forma equilibrada e utilizando de seu potencial intelectual para respon-

der de maneira assertiva às situações inesperadas.

13) INTELIGÊNCIA GERAL - ADEQUADA

Grau de inteligência geral adequado, ou seja, receptividade para incorporar novos conhecimentos, reestruturar conceitos já estabelecidos e

associados aos mesmos, a fim de conduzir adequadamente seu comportamento. 

14) RELACIONAMENTO INTERPESSOAL – BOM

Estabelecer um bom nível de relacionamento interpessoal de forma a manter-se acessível ao diálogo para análise das situações, demons-

trando segurança e confiança no atendimento das necessidades do ambiente profissional. Faz-se necessário, ainda, manter um relaciona-

mento respeitoso, observando as formalidades e firmeza. Assim, espera-se que o candidato apresente um relacionamento interpessoal com a

empatia necessária frente às diferentes situações.

15) TOMADA DE DECISÃO – ADEQUADA

Processo de escolha de uma opção dentre várias outras. Refere-se a um processo cognitivo de escolha que envolve análises emocionais e

racionais de nossas experiências, considerando riscos e suas implicações. Nesse sentido, espera-se que o candidato ao tomar uma decisão,

analise distintos aspectos de cada escolha em relação aos possíveis resultados.

16) NIVEL DE ANSIEDADE - ADEQUADO

A ansiedade é caracterizada pela preocupação excessiva ou constante de que algo negativo vai acontecer. Em especial, as pessoas com ní-

vel elevado de ansiedade não conseguem se ater ao presente e sentem uma grande tensão, às vezes sem um motivo aparente, o que pode

interferir nas escolhas frente às diferentes situações do dia-a-dia. 
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Dimensões:

BOM/BOA – Acima dos níveis medianos.

ADEQUADO – Dentro dos níveis medianos.

DIMINUIDO – Abaixo dos níveis medianos.
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ANEXO VI – CRONOGRAMA PREVISTO

ATIVIDADES DATAS PREVISTAS

Início das inscrições 18/05/2022

Período de solicitação de isenção de taxa de inscrição De 18 a 19/05/2022

Data-limite para entrega da documentação referente à solicitação de isenção de taxa de inscrição 19/05/2022

Divulgação – somente no site www.vunesp.com.br, a partir das 14 horas – do deferimento/ indeferimento de 

pedidos de isenção de taxa de inscrição
13/06/2022

Período para interposição de recurso referente ao indeferimento de pedidos de isenção de taxa de inscrição De 14 a 15/06/2022

Divulgação do resultado – somente no site www.vunesp.com.br, a partir das 14 horas – da análise de recurso(s) 

referente(s) ao indeferimento de pedidos de isenção de taxa de inscrição
24/06/2022

Término das inscrições 27/06/2022

Publicação da lista de solicitações de condições especiais para realização da prova. 13/07/2022

Período para interposição de recurso referente ao indeferimento de solicitações de condições especiais para a 

realização da prova.
De 14 a 15/07/2022

Divulgação do resultado – somente no site www.vunesp.com.br, a partir das 14 horas – da análise de recurso(s) 

referente(s) ao indeferimento de solicitações de condições especiais para a realização da 

prova.

27/07/2022

Publicação:

- da convocação para a prova objetiva.
27/07/2022

Aplicação da prova objetiva 31/07/2022

Disponibilização (no site www.vunesp.com.br, a partir das 10 horas):

- do caderno de questões da prova objetiva; 

Publicação:

- do gabarito da prova objetiva.

03/08/2022

Período de recurso referente:

- dos gabaritos das provas objetivas 
De 04 a 05/08/2022

Publicação de Edital dos Resultados:

- de análise de recurso(s) referente(s) aos gabaritos das provas objetivas;

- divulgação da nota da prova objetiva; 

- divulgação dos candidatos aptos para prova de aptidão física

23/08/2022

Período de recurso referente:

- Vista da Folha de Resposta da prova objetiva. De 24 a 25/08/2022

Publicação de Edital de divulgação:

- de análise de recurso(s) referente(s) ao resultado da nota da prova objetiva;
06/09/2022

Convocação para a prova de aptidão física 23/09/2022

Aplicação da prova de aptidão física 08 e 09/10/2022

Resultado da prova de aptidão física 25/10/2022

Prazo de recurso contra o resultado da prova de aptidão física De 26 a 27/10/2022

Resultado dos recursos contra a prova de aptidão física 18/11/2022

Convocação para Avaliação Psicológica 02/12/2022

Aplicação da Prova de Avaliação Psicológica 11/12/2022

Resultado da Avaliação Psicológica 13/01/2023

Prazo de recurso contra o resultado da prova de Avaliação Psicológica De 14 a 15/01/2023

Entrevista Devolutiva 12/02/2023

Publicação da Classificação Prévia 08/03/2023

Prazo de recurso contra a classificação prévia De 09 a 10/03/2023

Resultado dos recursos contra a classificação prévia e publicação da Classificação Final 22/03/2023

Homologação A definir

Atenção: o candidato deverá acompanhar as publicações e convocações
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