CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01 / 2013
EDITAL Nº 02/2013 DE RERRATIFICAÇÃO
A Câmara Municipal de Sorocaba EXPEDE este Edital de Rerratificação, para fazer constar, no
tocante ao Edital de Abertura de Inscrições do Concurso Público Nº 01/2013, o que segue:
1)

Fica incluído no item 3. Da prova prática, do Capítulo VI - DA REALIZAÇÃO DAS
PROVAS, os subitens indicados a seguir.
3. Da prova prática
(...)

3.5. A aplicação das provas práticas terá como base avaliativa a demonstração pelo
candidato do conhecimento, domínio e habilidades necessários para desenvolver,
corretamente, o que lhe for solicitado pela banca examinadora, considerando-se o
exercício das atividades da função ANEXO I e o previsto nos Conhecimentos
Específicos constantes do ANEXO III do edital.
3.5.1. Para o cargo de Oficial de Manutenção, o candidato deverá comparecer trajado,
basicamente de calça comprida, jeans ou sarja, camiseta de manga curta de tecido
não sintético e calçando sapatos de segurança como, por exemplo, sapato de couro PU
com bico de aço fechado ou similar. Considerando o cumprimento das normas de
segurança, caso o candidato se apresente trajado indevidamente ou sem o citado
calçado de segurança, não será permitido que realize a prova prática e, portanto, o
candidato será eliminado do presente certame.
3.5.2. Para o cargo de Repórter Fotográfico, será disponibilizado para os candidatos o
seguinte equipamento fotográfico da instituição: câmera reflex full frame de 22
megapixels, tendo a disposição flash, tripé e objetivas zoom 28-135 mm e 70-300
mm.
2) No Anexo III – Conteúdos Programáticos para o cargo de Mestre de Cerimônias, onde se lê
o
o
Decreto Estadual n 11.074/76, leia-se Decreto Estadual n 11.074/78.
Ficam mantidas as demais disposições do Edital de Abertura de Inscrições, publicado no Jornal
Município de Sorocaba em 22 de novembro de 2013.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital, não podendo ser
alegada qualquer espécie de desconhecimento.
Sorocaba, 27 de fevereiro de 2014.
Presidente da Comissão de Concursos
Marli Siqueira Perez

