PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA - ESTADO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO – Edital nº 01/2018
A Prefeitura Municipal de Franco da Rocha, através da Comissão de Concurso Público 001/2018, no uso
de suas atribuições, torna público, por meio da CKM Serviços, a presente RETIFICAÇÃO, para que:
1.

Conste por alterado o quadro de cargos, requisitos, nº de vagas, cargas horárias e salários iniciais,
passando a valer o que segue:
ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITOS

CÓDIGO / CARGO

(a serem comprovados no ato da posse)

1.

AGENTE DE FISCALIZAÇÃO

2.

COVEIRO

Ensino Fundamental Incompleto

3.

VIGIA

Ensino Fundamental Incompleto

4.

AGENTE FUNERÁRIO

5.

ARTE EDUCADOR

6.

AUXILIAR DE MUSEU

Ensino Médio Completo

7.

CUIDADOR SOCIAL

Ensino Médio Completo

8.

ORIENTADOR SOCIAL

Ensino Médio Completo

9.

SALVA VIDAS

Ensino Fundamental Completo

Ensino Médio Completo + CNH categoria “D”
Curso Técnico em Artes Visuais

Ensino Médio Completo + Curso Profissionalizante de
Salva-vidas com carga horária mínima de 120 (centro
e vinte) horas, de acordo com a NBR 11238/1990

JORNADA
MÍNIMA
40 horas
semanais
30 horas
semanais
36 horas
semanais
40 horas
semanais
40 horas
semanais
40 horas
semanais
40 horas
semanais
40 horas
semanais
40 horas
semanais

SALÁRIO
R$ 1.251,69
R$ 788,00
R$ 1.017,47
R$ 1.017,47
R$ 1.500,00
R$ 1.017,47
R$ 1.017,47

VAGAS
AC
01
AC
02
AC
02
AC
01
AC
01
AC
01
AC
01

R$ 1.017,47

CR

R$ 1.251,69

CR

R$ 1.251,69

CR

14. AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Superior Específico ou Técnico em Edificação + CREA

15. ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS

Graduação em Sistemas de Informação ou Ciência da
Computação.

30 horas
semanais
40 horas
semanais
40 horas
semanais
40 horas
semanais
40 horas
semanais
40 horas
semanais

16. ANALISTA DE SUPORTE

Graduação em Sistemas de Informação ou Ciência da
Computação / ou Engenharia da Computação

40 horas
semanais

R$ 1.500,00

AC
01

30 horas
semanais

R$ 1.376,85
+ VALOR
CORRESPONDENTE
A CARGA HORÁRIA
DE 10 HORAS

AC
01

10. TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Ensino Médio Completo + COREN

11. TÉCNICO EM BIBLIOTECA

Ensino Médio Completo + Curso Técnico Específico

12. TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Ensino Médio Completo + CREA

13. AGENTE CULTURAL

17. ASSISTENTE SOCIAL

18. CADASTRADOR IMOBILIÁRIO
19. CONTADOR
20. EDUCADOR FÍSICO
21. ENGENHEIRO ELÉTRICO

Ensino Superior em Artes

Superior Específico + CRESS

Curso Técnico em Edificação ou Técnico em
Construção Civil
Superior Específico + CRC
Superior Completo + Registro CREFI
Superior Completo em Engenharia Elétrica

22. FARMACÊUTICO

Superior Específico + CRF

23. MÉDICO - REUMATOLOGIA

Superior Específico + CRM

CKM Serviços

40 horas
semanais
40 horas
semanais
40 horas
semanais
30 horas
semanais
20 horas
semanais
12 horas
semanais

R$ 1.251,69
R$ 1.251,69
R$ 2.182,99
R$ 1.376,85
R$ 1.500,00

R$ 1.251,69
R$ 2.847,24
R$ 1.900,00
R$ 2.847,24

AC
01
AC
01
AC
01
AC
01
AC
01

AC
01
AC
01
AC
01
AC
01

R$ 1.376,85

CR

R$ 3.621,05

AC
CR
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24. MÉDICO – PSIQUIATRIA

Superior Específico + CRM

25. MÉDICO – NEUROLOGIA

Superior Específico + CRM

26. MÉDICO - PNEUMOLOGIA

Superior Específico + CRM

27. MÉDICO - GASTROENTEROLOGIA

Superior Específico + CRM

28. MÉDICO - UROLOGIA

Superior Específico + CRM

29. MUSEÓLOGO

Curso Superior (graduação ou pós-graduação) em
Museologia + Registro no Conselho Regional de
Museologia

30. NUTRICIONISTA

31. TERAPEUTA OCUPACIONAL
32. FISCAL DE RENDA
33. EDUCADOR SOCIAL

12 horas
semanais
12 horas
semanais
12 horas
semanais
12 horas
semanais
12 horas
semanais

R$ 3.621,05
R$ 3.621,05
R$ 3.621,05
R$ 3.621,05
R$ 3.621,05

AC
CR
AC
CR
AC
CR
AC
CR
AC
CR

40 horas
semanais

R$ 2.182,99

AC
01

Superior Específico + CRN

30 horas
semanais

R$ 1.376,85
+ VALOR
CORRESPONDENTE
A CARGA HORÁRIA
DE 10 HORAS

CR

Ensino Superior Completo + COFITO

20 horas
semanais

R$ 1.376,85

Ensino Superior em Economia

40 horas

R$ 2847,24

Ensino Superior em Artes

40 horas

R$ 1.900,00

AC
01
AC
01
AC
01

LEGENDA:
CR: Cadastro Reserva;
AC = Vagas destinadas à Ampla Concorrência;
PcD = Vagas destinadas à Pessoa com Deficiência;
AFRO = Vagas destinadas à Afrodescendentes.

2. Conste por alterada a grade de provas para os cargos de Nível Superior passando a valer o que segue:
XII. DA PROVA OBJETIVA
[...]
2.4 Grade de Prova para os cargos de Ensino Superior:
DISCIPLINA
LÍNGUA PORTUGUESA
RACIOCÍNIO LÓGICO
ATUALIDADES E CONHECIMENTOS GERAIS
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
TOTAL

Quantidade de questões
10
10
10
10
40 questões

Valor Unitário
1,0
1,0
1,0
7,0
-

Pontuação máxima
10,0
10,0
10,0
70,0
100 pontos

3. Conste por incluído no ANEXO II – Atribuição dos cargos as atribuições dos cargos de Fiscal de Renda e
Educador Social, conforme abaixo:
ANEXO II – ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS
[...]
Fiscal de Renda
Descrição/atribuição:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

efetuar lançamento dos tributos municipais;
realizar a fiscalização da regularidade de livros, documentos, registros fiscais;
realizar a fiscalização relativa ao Sistema Unificado de Fiscalização;
emitir notificações, autuações e lavrar multas;
atender o contribuinte;
analisar o comportamento da receita municipal;
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7. elaborar relatórios e propor medidas relativas à legislação tributária do Município.
[...]
Educador Social
Descrição/atribuição:
1. acolhimento e oferta de informações às famílias e seus membros, usuárias dos serviços
socioassistenciais na área de sua competência;
2. participar das reuniões de equipe para o planejamento de atividades, avaliação de processos, fluxo de
trabalho e resultados;
3. participação nas atividades de capacitação e formação continuada das equipes de trabalhadores sociais;
4. planejar, organizar, coordenar e ministrar atividades socioassistenciais em conformidade com sua área;
5. realizar oficinas socioeducativas; atuar como referência para adolescentes e família participantes dos
serviços que estarão inseridos;
6. alimentação de registros e sistemas de informação sobre as ações desenvolvidas;
7. avaliar e encaminhar mensalmente ao coordenador da unidade que atua, relatórios das atividades
desenvolvidas;
8. cooperar na execução de outras atividades e/ou serviços determinados pela chefia imediata;
9. contribuir na realização de serviços e eventos realizados pela unidade e de gestão da Secretaria da
Assistência e Desenvolvimento Social;
10. participação de reuniões de equipe para avaliação das ações e resultados atingidos e para planejamento
das ações a serem desenvolvidas; para a definição de fluxos; instituição de rotina de atendimento e
acompanhamento dos usuários; organização dos encaminhamentos, fluxos de informações e
procedimentos, elaboração de estratégias de respostas às demandas e de fortalecimento das
potencialidades do território;
11. exercer as demais funções decorrentes do cargo ou as que lhes forem atribuídas.
4. Conste por incluído no ANEXO III – Conteúdo Programático, os conteúdos programáticos específicos aos
Cargo de Fiscal de Renda e Educador Social, conforme abaixo:
ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ESPECÍFICO
[...]
Fiscal de Renda
1. Auditoria: conceitos e objetivos. Distinção entre auditoria interna, auditoria independente e perícia
contábil. Procedimentos de auditoria;
2. Riscos da auditoria. Estudo e avaliação do sistema contábil e de controles internos;
3. Amostragem: tamanho, tipos e avaliação dos resultados. Transações com partes relacionadas.
Contingências. Transações e eventos subsequentes;
4. Matemática Financeira;
5. Estatística;
6. Economia e Finanças Públicas;
7. Análise de Balanços;
8. Contabilidade Geral: Conceituação, objetivos, campo de atuação e usuários da informação contábil;
9. Contabilidade de Custos;
10. Componentes do patrimônio: ativo, passivo e patrimônio líquido;
11. Escrituração contábil: método das partidas dobradas, contas patrimoniais e de resultado;
12. Demonstração do resultado do exercício: conteúdo e forma de apresentação. Apuração e
procedimentos contábeis para a identificação do resultado do exercício;
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13. Demonstração de origens e aplicações de recursos: conceitos envolvidos, itens componentes, forma
de evidenciação, conceito de Capital Circulante Líquido e apuração do resultado ajustado;
14. Variação do patrimônio líquido: receita, despesa, ganhos e perdas;
15. Apuração de resultados: conceitos, forma de avaliação e evidenciação;
16. Direito Administrativo;
17. Direito Civil;
18. Direito Constitucional;
19. Direito Comercial;
20. Direito Tributário;
21. Direito Penal;
22. Código Tributário do Município de Franco da Rocha;
23. Contabilidade Social e Balanço de Pagamentos;
24. Microeconomia;
25. Macroeconomia;
26. Ética Profissional.
Educador Social
1. Direitos socioassistenciais;
2. Serviços socioassistenciais;
3. Políticas Educacionais;
4. Noções básicas de ética e cidadania;
5. Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA;
6. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase
7. Princípios Éticos e Fundamentos para a Educação de Jovens;
8. Declaração Universal de Direitos Humanos;
9. História da Educação Social;
10. Educação Social e concepção dos processos metodológicos;
11. Processos de intervenção social;
12. Políticas públicas: fundamentos e práticas;
13. Direitos Humanos e suas dimensões no âmbito infanto-juvenil, dos idosos entre outros;
14. Relacionamento Interpessoal e Ética Profissional;
15. Intervenção Social e Intervenção Socioeducativas;
16. Educação Popular e Educação Comunitária.
5. Conste por alterado as atribuições do cargo de Assistente Social, passando a valer o que segue:
ANEXO II – ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS
[...]
Assistente Social
1. prestar serviços de âmbito social a indivíduos, famílias grupos e comunidades,identificando e
analisando problemas e necessidades materiais, psíquicas, bem como potencialidades e habilidades,
aplicando métodos e processos básicos do serviço social;
2. planejar e executar programas de serviço social, realizando atividades de caráter educativo,
recreativo, cultural e assistencial;
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3. atuar na comunidade aplicando conhecimentos de gestão e dinâmicas participativas, dirigindo
atividades, prestando assessoria e apoiando grupos e organizações sociais;
4. atuar no processo de formulação, gestão e controle das políticas sociais deforma articulada e
intersetorial;
5. elaborar planos, programas, projetos e atividades de trabalho, buscando a participação de indivíduos
e grupos nas definições de alternativas para problemas identificados;
6. interpretar, de forma diagnóstica, a problemática sócio educacional, para atuar na prevenção e
tratamento de questões de origem socioeconômica, que interferem na saúde, aprendizagem e
trabalho;
7. identificar fatores que limitam a potencialidade dos alunos, atuando no sentido de melhorar o
processo ensino–aprendizagem;
8. realizar estudos, pesquisas, levantamentos e diagnósticos nas áreas de concursos, recrutamento,
seleção, capacitação, avaliação de desempenho, cargos e salários, benefícios e rotinas trabalhistas;
9. emitir pareceres parciais ou conclusivos relacionados à área;
10. elaborar relatórios e manuais de normas e de procedimentos, material didático e divulgação de
projetos desenvolvidos;
11. acolher o usuário, identificando o mesmo, apresentando-se e explicando os procedimentos a serem
realizados;
12. atuar em equipe multiprofissional no desenvolvimento de projetos terapêutico sem unidades de
saúde;
13. prestar serviços a indivíduos ou grupos em tratamento de saúde física ou mental, identificando e
analisando seus problemas e necessidades materiais,psíquicas e aplicando processos básicos de
serviço social, visando promover a sua recuperação e sua inclusão social;
14. identificar os problemas de origem psicossocial e econômica que interferem no tratamento de saúde;
15. realizar o acompanhamento social individual de pacientes, em tratamento na instituição, buscando a
participação do mesmo no processo de cura, na manutenção do seu vínculo empregatício e na
preservação da unidade familiar;
16. participar com a equipe multidisciplinar no processo de alta de saúde,facilitando o retorno do usuário
ao meio familiar em condições técnicas adequadas;
17. promover e organizar a atualização do cadastro dos recursos comunitários,com vistas a sua
democratização e facilidade de acesso dos usuários aos mesmos;
18. participar na formulação e execução dos programas de saúde física e mental,promovendo e
divulgando os meios profiláticos, preventivos e assistenciais;
19. prestar serviço de assistência ao trabalhador com problemas referentes are adaptação profissional,
acompanhando os indivíduos em reabilitação;
20. contribuir na criação e desenvolvimento de espaços de controle social e,facilitar o acesso e
participação do usuário e seus familiares ao tratamento,incentivando o autocuidado e, as práticas de
educação em saúde;
21. realizar ações individuais e coletivas na educação em saúde;
22. participar do planejamento e contribuir com sugestões ao superior, nas atividades desenvolvidas na
instituição por residentes, estagiários e voluntários de acordo com a legislação e normas do conselho
de classe;
23. aplicação da metodologia de serviço social junto a indivíduos grupos e comunidades, com o objetivo
de atendimento da demanda populacional por moradia;
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24. utilizar instrumentos de pesquisas e, fornecer subsídios para formulação de políticas habitacionais;
25. promover integração e convênios com autarquias, organizações governamentais de financiamento da
moradia popular ou de política habitacional;
26. orientar e supervisionar estagiários e outros profissionais na execução de seus serviços;
27. zelar pela limpeza e conservação de materiais, equipamentos e do local de trabalho;
28. executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade,associadas à sua especialidade
e ambiente organizacional.
6. Conste por alterado o item 11 do Capítulo XXII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS, conforme abaixo:
XXII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
[...]
11. Quando da convocação, os candidatos aprovados serão submetidos a Exame Médico Admissional
e/ou Avaliação Psicológica de incumbência da Prefeitura Municipal de Franco da Rocha, sendo
soberano o parecer oriundo deste.

Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente Edital do Concurso Público que será publicado
nos endereços eletrônicos https://ckmservicos.selecao.net.br/ ewww.francodarocha.sp.gov.br.
Franco da Rocha, 16 de janeiro de 2018.

Francisco Daniel Celeguim de Morais
Prefeito do Município de Franco da Rocha
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