
 PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016 

RETIFICAÇÃO Nº 01 DO EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2016 

 

A Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais nos termos da Constituição Federal, 

resolve RETIFICAR o Edital de abertura do Concurso Público Edital nº 01/2016, conforme segue: 

 

NA TABELA I DO CAPÍTULO 1. DO CONCURSO PÚBLICO  

 

Onde se lê: 

Ensino médio 

Cargo Público Vagas 

Vagas 
reservadas 
às pessoas 

com 
deficiência 

Vagas 
Cadastro 
Reserva 

Salário 
inicial 

Ref. 
Carga 

horária 
Requisitos mínimos 

exigidos 
Taxa de 

inscrição 

Auxiliar de Serviços 
Odontológicos 

5 1 0 
R$ 

880,00 
35 

44 horas 
semanais 

Ensino médio completo. R$ 38,00 

Guarda Civil 
Municipal 

10 2 8 

R$ 
1.164,03 
+ 30% 
ref. à 

periculo
sidade 

50 
44 horas 
semanais 

Ensino médio completo. R$ 38,00 

 

Leia-se: 

Ensino médio 

Cargo Público Vagas 

Vagas 
reservadas 
às pessoas 

com 
deficiência 

Vagas 
Cadastro 
Reserva 

Salário 
inicial 

Ref. 
Carga 

horária 
Requisitos mínimos 

exigidos 
Taxa de 

inscrição 

Auxiliar de Serviços 
Odontológicos 

5 1 0 
R$ 

880,00 
35 

44 horas 
semanais 

Ensino médio completo e 
possuir registro de Auxiliar 
Bucal junto ao CRO. 

R$ 38,00 

Guarda Civil 
Municipal 

10 2 8 

R$ 
1.164,03 
+ 30% 
ref. à 

periculo
sidade 

50 
44 horas 
semanais 

Ensino médio completo e 
possuir Carteira Nacional de 
Habilitação – CNH na 
categoria B. 

R$ 38,00 

 

 

Onde se lê: 

Ensino Superior 

Cargo Público Vagas 

Vagas 
reservadas 
às pessoas 

com 
deficiência 

Vagas 
Cadastro 
Reserva 

Salário 
inicial 

Ref. 
Carga 

horária 
Requisitos mínimos 

exigidos 
Taxa de 

inscrição 

Assistente Social 5 1 5 
R$ 

2.296,87 
59 

40 horas 
semanais 

Ensino superior completo em 
Serviço Social, experiência 
mínima comprovada de 6 
(seis) meses na função e 
registro no CRESS. Possuir 
conhecimento da LOAS, 
PNAS, NOB-SUAS e NOB-RH 
e Tipificação de Serviços 
Socioassistenciais e Trabalho 
Técnico em Habitação de 
Interesse Social.  

R$ 52,00 

 

Leia-se: 

Ensino Superior 
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Cargo Público Vagas 

Vagas 
reservadas 
às pessoas 

com 
deficiência 

Vagas 
Cadastro 
Reserva 

Salário 
inicial 

Ref. 
Carga 

horária 
Requisitos mínimos 

exigidos 
Taxa de 

inscrição 

Assistente Social 5 1 5 
R$ 

2.296,87 
59 

30 horas 
semanais 

Ensino superior completo em 
Serviço Social, experiência 
mínima comprovada de 6 
(seis) meses na função e 
registro no CRESS. Possuir 
conhecimento da LOAS, 
PNAS, NOB-SUAS e NOB-RH 
e Tipificação de Serviços 
Socioassistenciais e Trabalho 
Técnico em Habitação de 
Interesse Social.  

R$ 52,00 

 

 

NO CAPÍTULO 3. DAS INSCRIÇÕES 

 

Leia-se como segue e não como constou: 

3.1. As inscrições serão realizadas via Internet, no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br, iniciando-se no dia 29 de fevereiro de 
2016 e encerrando-se no dia 29 de março de 2016, observado o horário oficial de Brasília/ DF e os itens estabelecidos no Capítulo 2. Das 
Condições para Inscrição, deste Edital. 
 

Leia-se como segue e não como constou: 

3.5. O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição através de boleto bancário, pagável em toda a rede bancária, com vencimento 
para o dia 30 de março de 2016, primeiro dia útil subsequente após a data de encerramento do período de inscrição. 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. 
 

Leia-se como segue e não como constou: 

3.12. A partir do dia 4 de abril de 2016, o candidato deverá conferir no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br se os dados da 
inscrição, efetuada via Internet, e se o valor da inscrição foram recebidos pela RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., ou seja, 
se a inscrição está confirmada. 
 

Leia-se como segue e não como constou: 

3.18. O candidato que solicitar condição especial para a realização das provas deverá, a partir de 4 de abril de 2016, acessar o site 
www.rboconcursos.com.br para verificar o resultado da solicitação pleiteada. 
 

 

NO CAPÍTULO 7. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS 

 

Leia-se como segue e não como constou: 

7.1. As provas objetivas serão realizadas na cidade de Mongaguá/SP, nas datas previstas de 17 e 24 de abril de 2016, de acordo com a divisão 
dos períodos estabelecidos no item 6.1.1 deste capítulo, em locais e horários a serem comunicados oportunamente através de Edital de 
Convocação para as Provas Objetivas a ser publicado no Jornal Diário do Litoral, afixado no Quadro de Avisos da Prefeitura da Estância 
Balneária de Mongaguá e divulgado através da Internet nos endereços eletrônicos www.rboconcursos.com.br e www.mongagua.sp.gov.br, 
observado o horário oficial de Brasília/DF. 
 

Leia-se como segue e não como constou: 

7.1.3. Não será enviado Cartão Informativo do Candidato para o endereço ou e-mail do candidato. O candidato deverá, a partir do dia 9 de abril 
de 2016, informar-se, pela internet, nos endereços eletrônicos www.rboconcursos.com.br e www.mongagua.sp.gov.br, em que local e 
horário irá realizar a prova. Será de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta para verificar o seu local de prova. 
 

 

NO CAPÍTULO 6. DAS PROVAS 

 

Onde se lê: 

Ensino fundamental 

Cargo Público Formas de Avaliação 
Quantidade de questões 

 POCB 
Quantidade de questões 

POCE 

Atendente de Recepção 
Atendente de Serviços 
Babá 
Monitor de Transporte Escolar 

Objetiva 
15 Língua Portuguesa 
05 Matemática 

10 Conhecimentos Específicos 

Auxiliar de Serviços Gerais  
Borracheiro 
Cozinheiro 
Motorista 

Objetiva + Prática 
15 Língua Portuguesa 
15 Matemática 

-------- 
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Operador de Máquina Roçadeira Costal 
Operário 

 

Leia-se: 

Ensino fundamental 

Cargo Público Formas de Avaliação 
Quantidade de questões 

 POCB 
Quantidade de questões 

POCE 

Atendente de Recepção 
Babá 
Monitor de Transporte Escolar 

Objetiva 
15 Língua Portuguesa 
05 Matemática 

10 Conhecimentos Específicos 

Atendente de Serviços Objetiva 
15 Língua Portuguesa 
15 Matemática 

-------- 

Auxiliar de Serviços Gerais  
Borracheiro 
Cozinheiro 
Motorista 
Operador de Máquina Roçadeira Costal 
Operário 

Objetiva + Prática 
15 Língua Portuguesa 
15 Matemática 

-------- 

 

 

NO ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Onde se lê: 

PARA OS CARGOS DE ATENDENTE DE RECEPÇÃO E ATENDENTE DE SERVIÇOS 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
Conhecimentos em informática: MS-Windows 7 ou versões mais recentes: área de trabalho, área de transferência, ícones, barra de tarefas e 
ferramentas, comandos e recursos; unidades de armazenamento; conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos; visualização, exibição e 
manipulação de arquivos e pastas; uso dos menus, programas e aplicativos; painel de controle; interação com o conjunto de aplicativos MS-
Office 2010 ou versões mais recentes. MS-Word 2010 ou versões mais recentes: barra de ferramentas, comandos, atalhos e recursos; 
editoração e processamento de textos; propriedades e estrutura básica dos documentos; distribuição de conteúdo na página; formatação; 
cabeçalho e rodapé; tabelas; impressão; inserção de objetos/imagens; campos predefinidos; envelopes, etiquetas, mala-direta; caixas de texto. 
MS-Excel 2010 ou versões mais recentes: barra de ferramentas, comandos, atalhos e recursos; funcionalidades e estrutura das planilhas; 
configuração de painéis e células; linhas, colunas, pastas, tabelas e gráficos; formatação; uso de fórmulas, funções e macros; impressão; 
inserção de objetos/imagens; campos predefinidos; controle de quebras e numeração de páginas; validação de dados e obtenção de dados 
externos; filtragens e classificação de dados. Correio Eletrônico: comandos, atalhos e recursos; uso do correio eletrônico; preparo e envio de 
mensagens; anexação de arquivos; modos de exibição; organização de e-mails, gerenciador de contatos. Internet: barra de ferramentas, 
comandos, atalhos e recursos dos principais navegadores; navegação e princípios de acesso à internet; downloads; conceitos de URL, links, 
sites, vírus, busca e impressão de páginas. 
 

Leia-se: 

PARA OS CARGOS DE ATENDENTE DE RECEPÇÃO 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
Conhecimentos em informática: MS-Windows 7 ou versões mais recentes: área de trabalho, área de transferência, ícones, barra de tarefas e 
ferramentas, comandos e recursos; unidades de armazenamento; conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos; visualização, exibição e 
manipulação de arquivos e pastas; uso dos menus, programas e aplicativos; painel de controle; interação com o conjunto de aplicativos MS-
Office 2010 ou versões mais recentes. MS-Word 2010 ou versões mais recentes: barra de ferramentas, comandos, atalhos e recursos; 
editoração e processamento de textos; propriedades e estrutura básica dos documentos; distribuição de conteúdo na página; formatação; 
cabeçalho e rodapé; tabelas; impressão; inserção de objetos/imagens; campos predefinidos; envelopes, etiquetas, mala-direta; caixas de texto. 
MS-Excel 2010 ou versões mais recentes: barra de ferramentas, comandos, atalhos e recursos; funcionalidades e estrutura das planilhas; 
configuração de painéis e células; linhas, colunas, pastas, tabelas e gráficos; formatação; uso de fórmulas, funções e macros; impressão; 
inserção de objetos/imagens; campos predefinidos; controle de quebras e numeração de páginas; validação de dados e obtenção de dados 
externos; filtragens e classificação de dados. Correio Eletrônico: comandos, atalhos e recursos; uso do correio eletrônico; preparo e envio de 
mensagens; anexação de arquivos; modos de exibição; organização de e-mails, gerenciador de contatos. Internet: barra de ferramentas, 
comandos, atalhos e recursos dos principais navegadores; navegação e princípios de acesso à internet; downloads; conceitos de URL, links, 
sites, vírus, busca e impressão de páginas. 
 

Permanecem inalterados os demais itens do Edital nº01/2016 do Concurso Público para a Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá. 

 

 

DA POSSIBILIDADE DE SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS CARGOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS 

ODONTOLÓGICOS E GUARDA CIVIL MUNICIPAL  

 

Os candidatos aos cargos de AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E GUARDA CIVIL MUNICIPAL que efetuaram o pagamento da taxa 

de inscrição e que não tenham mais interesse em participar do Concurso Público Edital nº 01/2016 da Prefeitura da Estância Balneária de 

Mongaguá, em razão das alterações nos requisitos mínimos exigidos para os referidos cargos, poderão solicitar o cancelamento de sua inscrição 

e a devolução do valor pago à referida taxa. 

 

Para solicitar o cancelamento da inscrição e o respectivo reembolso do valor da taxa de inscrição paga, o candidato deverá preencher todos os 

campos do formulário “Solicitação de cancelamento e reembolso”, disponível no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br, imprimi-lo e 
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enviá-lo digitalizado, juntamente com o boleto bancário referente à inscrição e o respectivo comprovante de pagamento, para o endereço 

eletrônico reembolso@rboconcursos.com.br, impreterivelmente, no período de 7 a 15 de março de 2016.  

 

A relação de candidatos que solicitaram a cancelamento da inscrição e reembolso de taxa aos cargos de AUXILIAR DE SERVIÇOS 

ODONTOLÓGICOS E GUARDA CIVIL MUNICIPAL será divulgada em 22 de março de 2016, por meio da Internet nos endereços eletrônicos 

www.rboconcursos.com.br e www.mongagua.sp.gov.br.  

 

Os valores pagos pelos candidatos, a título de taxa de inscrição, cujas inscrições encontram-se homologadas, serão devolvidos pela RBO 

Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., no período de 28 de março a 1 de abril de 2016, por meio de depósito em conta bancária 

indicada pelo candidato, de titularidade do próprio candidato ou de terceiro. Para a devolução do valor da taxa de inscrição o candidato não 

poderá indicar conta-salário ou qualquer outra conta que não aceite depósitos de terceiros. 

 

Não serão aceitos formulários de solicitação de cancelamento da inscrição e reembolso de taxa que estejam ilegíveis, incompletos, com 

informações incorretas ou que não contenham a assinatura do candidato. 

 

 

E para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedido o presente Edital. 

 

Mongaguá, 4 de março de 2016. 
 

ARTUR PARADA PRÓCIDA  
Prefeito Municipal da Estância Balneária de Mongaguá /SP 

 


