CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA DE PARNAÍBA
ESTADO DE SÃO PAULO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2019
A Diretora Presidente da CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
SANTANA DE PARNAÍBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, por meio do
INSTITUTO MAIS DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, convoca os candidatos aprovados na Prova
Objetiva, conforme tabela abaixo, observando a rigorosa ordem de classificação e em conformidade com o Capítulo X
- do Edital nº 01/2019 do Concurso Público, para prestarem a Prova Prática de Informática, que será realizada no
dia 15 de setembro de 2019, na cidade de Santana de Parnaíba/SP, de acordo com as informações divulgadas
nesse Edital de Convocação:
QUANTIDADE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A AVALIAÇÃO DA
PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA
CARGO

VAGAS

AMPLA CONCORRÊNCIA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD)

201 – OFICIAL
ADMINISTRATIVO

03

Até 30ª (trigésima) posição,
mais empates.

Todos os candidatos habilitados na prova
objetiva, conforme Capítulo VIII, deste Edital.

Os demais candidatos, não convocados para a realização da Prova Prática de Informática, estarão
automaticamente eliminados do Concurso Público.
O CANDIDATO DEVERÁ OBSERVAR NA RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS A DATA, O LOCAL E
HORÁRIO DA SUA PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA QUE ESTÁ DISPONÍVEL NESTE EDITAL.
Os candidatos inscritos nos Cargo 201 – OFICIAL ADMINISTRATIVO deverão comparecer ao local designado para a
prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, portando obrigatoriamente: documento oficial de identidade
original, conforme especificado no Capítulo VII, item 7.3, alínea “b”, ou seja, original de um dos documentos de
identidade a seguir: cédula oficial de identidade. carteira e/ou cédula de identidade expedida pela Secretaria de
Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar ou pelo Ministério das Relações Exteriores. Carteira de Trabalho
e Previdência Social. Certificado de Reservista. Passaporte. Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos
de Classe, que por Lei Federal valem como documento de identidade (CRQ, OAB, CRC, CRA, CRF, etc.) e Carteira
Nacional de Habilitação – CNH (com fotografia na forma da Lei nº 9.503/1997).
A Prova Prática de Informática será aplicada por Banca Examinadora presidida por profissionais da área de avaliação.
Não será permitida, em hipótese alguma, a realização das Provas Práticas em outro dia, horário ou fora do local
designado.
A aplicação da Prova Prática de Informática será feita por turmas, sendo os candidatos chamados em intervalos de
60 (sessenta) minutos.
A Prova Prática de Informática terá caráter exclusivamente eliminatório e será avaliada na escala de 0 (zero) a
100 (cem) pontos, utilizando-se como critério de avaliação o escore bruto.
A Prova Prática de Informática constará de exercícios que envolverão os aplicativos Microsoft Word e Microsoft
Excel, na versão 2007 e/ou versão atualizada.
Será considerado habilitado na Prova Prática de Informática o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50
(cinquenta) na somatória das duas avaliações (aplicativos Microsoft Word e Microsoft Excel).
A Prova Prática de Informática buscará aferir a capacidade de adequação funcional e situacional do candidato às
exigências e ao desempenho eficiente das atividades do Cargo, observando se o candidato possui conhecimentos de
informática em nível de usuário.
O candidato deverá se preparar com antecedência para realização da Prova Prática de Informática, sendo de sua
responsabilidade a sua preparação, não podendo interferir no andamento do Concurso Público.
A condição de saúde do candidato, no dia de realização da Prova Prática de Informática será de sua exclusiva
responsabilidade e caso exista a necessidade de se ausentar para atendimento médico ou hospitalar, o mesmo não
poderá retornar ao local do teste, sendo eliminado do Concurso Público.
O local de realização da Prova Prática de Informática será de acesso exclusivo dos candidatos convocados e da
equipe de coordenadores e aplicadores, não sendo permitido permanecer no local acompanhantes de candidatos, bem
como aqueles que já realizaram a referida prova.
O candidato ao ingressar no local de realização da Prova Prática de Informática deverá, obrigatoriamente, manter
desligado qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, incluindo os sinais de alarme e os modos de vibração
e silencioso.

O uso de quaisquer funcionalidades de aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pendrive,
pager, palmtop, receptor, telefone celular, walkman, MP3 Player, tablet, Ipod, qualquer tipo de relógio) e/ou outros
equipamentos similares, bem como protetor auricular e/ou fones de ouvido, implicará na eliminação do candidato,
caracterizando-se tentativa de fraude.
O INSTITUTO MAIS e a CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA
DE PARNAÍBA não se responsabilizarão por perdas ou extravios de documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos
ocorridos no local de realização da prova, nem por danos neles causados.
Na avaliação final da Prova Prática de Informática o candidato será considerado APTO ou INAPTO para o
desempenho eficiente das atividades do Cargo.
O candidato considerado INAPTO na Prova Prática de Informática ou que não comparecer para realizá-la, estará
automaticamente eliminado do Concurso Público.
Não haverá segunda chamada ou repetição das provas seja qual for o motivo alegado.
Caberá recurso da Prova Prática de Informática em conformidade com o Capítulo XII, do Edital 01/2019.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA:
A Prova Prática de Informática do aplicativo Microsoft Word será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta)
pontos.
A Prova Prática de Informática no aplicativo do Microsoft Word será avaliada quanto à digitação de documento,
com base nas instruções transmitidas pelo aplicador no momento de sua prova, considerando a digitação e formatação
do documento, com duração de 10 (dez) minutos. Não será permitida a utilização de rascunho para a digitação do
documento, devendo o mesmo ser digitado diretamente no computador.
Na digitação do documento serão considerados os quesitos estabelecidos na tabela a seguir:

QUESITOS PARA AVALIAÇÃO / SIGNIFICADO
Toques brutos

Correspondem ao número total de toques dados pelo candidato, incluindo vírgulas,
espaços, pontos, acentuação e mudanças de parágrafos.

Erros
(número e tipos de erros
cometidos na transcrição e
formatação)

Serão observados toque a toque, considerando-se 01 (um) erro cada uma das seguintes
ocorrências:
a) ortografia, inversão de letras, omissão e/ou excesso de letras, sinais e/ou acentos; letras,
sinais e/ou acentos errados; duplicação de letras;
b) falta de espaço entre as palavras; espaço a mais entre palavras e letras;
c) falta ou uso indevido de maiúsculas; e
d) tabulação desigual; falta ou excesso de tabulação.

Toques líquidos

Serão calculados, levando-se em conta o número de toques brutos diminuído do número
de erros cometidos, segundo a fórmula:
TL = (TB – ERROS), onde:
TL = toques líquidos / TB = toques brutos / ERROS = toques errados.

Será considerado habilitado na prova do aplicativo Microsoft Word, o candidato que obtiver nota igual ou
superior a 25 (vinte e cinco) pontos, na somatória dos pontos especificados na tabela a seguir:

ATRIBUIÇÃO DA NOTA / CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Será atribuída nota 0 (zero) a
25 (vinte e cinco) pontos

À transcrição sem erros do conteúdo desenvolvido, em que o candidato tenha produzido,
no mínimo, 600 (seiscentos) toques líquidos.

Será atribuída nota 0 (zero) a
25 (vinte e cinco) pontos

Digitação e formatação do conteúdo desenvolvido pelo candidato, que seguirá as instruções
a serem dadas pelo aplicador quando da aplicação da prova, sendo os seguintes erros
observados e pontuados em 1,5 (um e meio) para cada ocorrência: fonte, tamanho,
alinhamento, espaçamento (entre linhas, entre parágrafos), margem e parágrafo.

A Prova Prática de Informática no aplicativo Microsoft Excel será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta)
pontos.
A Prova Prática de Informática no aplicativo Microsoft Excel constará de tarefas a serem realizadas em 10 (dez)
minutos, de acordo com instruções predeterminadas. As divergências serão consideradas como erro, com a seguinte
pontuação:
a) título; classificação; cálculo, fórmulas, sombreamento, grade de tabela – desconto de 05 (cinco) pontos para cada
ausência;
b) uso indevido (contrariando as especificações) de fonte; tamanho da fonte; alinhamento, formato – desconto de 03
(três) pontos para cada erro;
c) para cada uma das seguintes ocorrências, desconto de 01 (um) ponto;

c.1.) inversão de letras; omissão e/ou excesso de letras, sinais e/ou acentos; letras, sinais e/ou acentos errados;
duplicação de letras;
c.2.) falta de espaço entre palavras; espaço a mais entre palavras ou letras;
c.3.) falta ou uso indevido de maiúsculas;
c.4.) tabulação desigual; falta ou excesso de tabulação.
Em princípio, a nota 50 (cinquenta) será atribuída ao cumprimento das tarefas sem erro de dados e especificações.
Será considerado habilitado na prova prática do Microsoft Excel, o candidato que obtiver nota igual ou superior a 25
(vinte e cinco) pontos.
O candidato, no dia da realização da Prova Prática de Informática, terá acesso à Planilha de Avaliação contendo
mais informações dos critérios que serão utilizados na realização da Prova Prática de Informática.
Após a ciência dos critérios a serem avaliados na Prova Prática de Informática, o candidato assinará a respectiva
Planilha, não cabendo alegação de desconhecimento do seu conteúdo.
O Resultado da Prova Prática de Informática será registrado pela Banca Examinadora na Planilha de Avaliação de
cada candidato.
O candidato que se apresentar no dia da realização da Prova Prática com sinais de embriaguez e/ou de uso de
entorpecentes, com alteração da capacidade psicomotora ou não, será impedido de realizar a Prova Prática,
sendo de inteira responsabilidade do candidato esta ocorrência.
Não haverá segunda chamada ou repetição das provas seja qual for o motivo alegado.
O candidato que necessitar de Comprovante de Comparecimento, deverá solicitar ao Fiscal responsável onde estiver
realizando a prova e retirá-lo junto à Coordenação Geral. Não serão emitidos comprovantes posteriormente.
O resultado da Prova Prática de Informática está previsto para ser divulgado no dia 27 de setembro de 2019, nos
sites do INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br) e da CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA DE PARNAÍBA (prev.santanadeparnaiba.sp.gov.br).
É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da convocação para a Prova Prática de Informática,
não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
O candidato deverá observar as normas e os procedimentos para realização das Prova Prática de Informática,
contidos no Edital nº 01/2019, do Concurso Público.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Edital de Convocação para a Prova
Prática de Informática.

Santana de Parnaíba/SP, 30 de agosto de 2019.
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA
DIRETORA PRESIDENTE
COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO:
Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman
Vanessa Alves de Miranda
Dinamar Pereira de Menezes Prestes

CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE SANTANA DE PARNAÍBA
ESTADO DE SÃO PAULO
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS PARA A PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA
Cargo: 201 – OFICIAL ADMINISTRATIVO
Local: ETEC BARTOLOMEU BUENO DA SILVA
AVENIDA TENENTE MARQUES, 1.236 - FAZENDINHA - SANTANA DE PARNAÍBA / SP
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscr.

Nome

Identidade

Data

Horário

--------------------------------------------------------------------------------------------------0328001775

ALINE MOREIRA DOS SANTOS MOSCON

400654568

15/09/2019

14:30

0328001839

ARTHUR DE SIQUEIRA CEZAR NETO

217614206

15/09/2019

14:30

0328001846

BEATRIZ LACERDA DANTAS DA SILVA

217721851

15/09/2019

14:30

0328001855

BIANCA SOUZA SELHORST

000916888

15/09/2019

14:30

0328001903

CHARLENE MARIA DA SILVA

476724211

15/09/2019

14:30

0328001923

CRISTIANE GONÇALVES DE ABREU

340148640

15/09/2019

14:30

0328001941

DANIELA MACEDO DE MORAIS COSTA

307957329

15/09/2019

14:30

0328001944

DANIELLE JESUS TRINDADE

46280639X

15/09/2019

14:30

0328001970

DIRCE MARIA ROCHA DA SILVA

503421133

15/09/2019

14:30

0328002001

ELIANA MENDES DE OLIVEIRA CÓRDOVA DA SILVA

6005682-4

15/09/2019

14:30

0328002023

ERIC SOARES GARCIA

292873414

15/09/2019

14:30

0328002026

ERICA COSTA DO VALLE SOUZA

373189837

15/09/2019

14:30

0328002035

EVERTON JESUS DE SOUZA

49.930.443-3

15/09/2019

14:30

0328002036

FÁBIA SANTIAGO

23822513-6

15/09/2019

14:30

0328002055

FELIPE DOS SANTOS MORAIS

404178583

15/09/2019

14:30

0328002105

GISELE BEZERRA FELIX

493747606

15/09/2019

14:30

0328002141

IVONE ALVES ARAUJO

207300239

15/09/2019

14:30

0328002209

JOSÉ OTAVIO DANTAS DE OLIVEIRA

220828246

15/09/2019

14:30

0328002244

KARINE PEREIRA DE SOUZA CASTELINI

226121276

15/09/2019

14:30

--------------------------------------------------------------------------------------------------0328002265
LARISSA ANDREZA RODRIGUES
477912096
15/09/2019
15:30
0328002270

LARISSA SCARPA RODRIGUES

360716222

15/09/2019

15:30

0328002309

LUCAS ANTÔNIO RIOS DA SILVA

493002583

15/09/2019

15:30

0328002321

LUCINEIA COSTA DOS SANTOS

285252355

15/09/2019

15:30

0328002349

MARIA CRISTINA ENGELMEIER TOLARDO

16635210x

15/09/2019

15:30

0328002351

MARIA DE FATIMA SILVA

582752279

15/09/2019

15:30

0328002358

MARIA MIKAELI RODRIGUES DE SOUSA

60929863x

15/09/2019

15:30

0328002405

MIRIAN FERREIRA DA SILVA

388896954

15/09/2019

15:30

0328002449

PATRÍCIA DA CONSOLAÇÃO PACHECO CASSEMIRO

33364497-7

15/09/2019

15:30

0328002455

PATRICIA MENOSSI FIGUEIREDO

22.269.371-X

15/09/2019

15:30

0328002502

REINALDO RODRIGUES ALVES

360849179

15/09/2019

15:30

0328002513

RITA YUMI SHOJI

166878546

15/09/2019

15:30

0328002518

ROBERTO XAVIER

28180750-4

15/09/2019

15:30

0328002522

RODRIGO ESTE MUNHOZ

30399556-7

15/09/2019

15:30

0328002551

SABRINA FERREIRA GOMES

385363059

15/09/2019

15:30

0328002612

THAIS DE MORAIS ADORNI DARDENNE

352826277

15/09/2019

15:30

0328002652

VERA LUCIA FERNANDES MACHADO

13789381

15/09/2019

15:30

0328002678

YARA DA SILVA NOGUEIRA RAMALHO

53.659.299-1

15/09/2019

15:30

