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Edital do Concurso Público nº 01/2023 
 
 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 
 
JOÃO SOARES DOS SANTOS, RG: 18.737.017-5 e CPF: 076.272.488-92  Prefeito do 
Município de Inúbia Paulista, Estado de São Paulo, torna público na forma prevista no 
inciso II, do artigo 37 da Constituição Federal, a abertura das inscrições do Concurso 
Público de Provas para provimento de cargo, previsto no Capítulo 2, item 2.5 - Quadro 
de Cargos, com o acompanhamento da Comissão do Concurso Público, especialmente 
nomeada através da Portaria nº 03/2023 de 05 de janeiro de 2023, para 
acompanhamento do referido certame, regido pelas instruções deste Edital, em regime 
CLT, nos termos da Legislação vigente e Lei Orgânica do Município. 
 

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES                                                                            
 

1.1 O Concurso Público a que se refere o presente Edital, será executado pela IPELL 
CONSULTORIA LTDA. 

1.2 Este Concurso Público destina-se ao provimento de vagas de cargos, sob regime 
CLT, de acordo com o ITEM 2.5 – QUADRO DE CARGOS deste Edital, e tem prazo 
de validade de 2 (dois) anos a contar da data de homologação do certame, podendo 
ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Inúbia 
Paulista. 

1.3 A convocação para as vagas informadas no ITEM 2.5 – QUADRO DE CARGOS 
deste Edital será feita de acordo com a necessidade e a conveniência da Prefeitura 
Municipal de Inúbia Paulista, dentro do prazo de validade deste Concurso Público 
e se dará por meio de envio no endereço de e-mail informado pelo candidato 
quando do momento de sua inscrição, bem como publicação no Jornal Diário do 
Oeste-Adamantina, no diário oficial do Município (www.inubiapaulista.sp.gov.br) e 
no mural da prefeitura. 

1.4 Os requisitos e as atribuições dos cargos estão relacionados no Anexo I deste 
Edital. 

1.5 Os conteúdos programáticos da Prova Objetiva encontram-se no Anexo II deste 
Edital. 

1.6 Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, informações a respeito de datas, 
locais e horários da realização das provas e demais eventos. O candidato deverá 
observar rigorosamente as formas de divulgação estabelecidas neste Edital e as 
demais publicações no site: www.ipell.com.br. 

 
 

2 DOS CARGOS 
 

2.1 O presente Concurso Público de Provas, destina-se ao preenchimento de cargos 
atualmente vagos, de acordo com o constante do ITEM 2.5 – DO QUADRO DE 
CARGOS, mais os que vagarem e/ou forem criados, durante o prazo de validade 
do Concurso Público, regido pelo Regime CLT, suas posteriores alterações bem 
como pela Legislação Municipal pertinente. 

http://www.inubiapaulista.sp.gov.br/
http://www.ipell.com.br/
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2.2 As atividades inerentes aos CARGOS ora concursado serão desenvolvidas – 

conforme demanda – nas diversas dependências da Prefeitura Municipal de Inúbia 
Paulista/SP, visando atender ao restrito interesse público. 

2.3 Os vencimentos para os CARGOS são aquelas constantes do ITEM 2.5 - DO 
QUADRO DE CARGOS, mais os benefícios assegurados por lei. 

2.4 Fazem parte deste Edital os seguintes anexos: 
a) ANEXO I – ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS – Informa a descrição das 
funções e demais requisitos inerentes aos cargos. 
b) ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO e SUGESTÕES 
BIBLIOGRÁFICAS – Indica a sugestão dos conteúdos para estudos 
inerentes às Provas Objetivas. 
c) ANEXO III – CRONOGRAMA PREVISTO. 

 
2.5 QUADRO DE CARGOS: 

 

 CARGO VAGAS SALÁRIO 
BASE 

JORNADA 
SEMANAL ESCOLARIDADE VALOR DA 

INSCRIÇÃO 

1 Assistente 
Social 

Cadastro 
reserva 

R$ 2.111,74 
Padrão M/I 20 horas 

Ensino Superior na 
área com registro no 

CRESS 
R$ 60,00 

2 Coletor De 
Resíduos 

Cadastro 
reserva 

R$ 1.382,00 
Padrão B/I 40 horas Alfabetizado R$ 30,00 

3 Dentista Cadastro 
reserva 

R$ 4.895,33 
Padrão V/I 20 horas 

Nível Superior com 
formação em 
Odontologia e 

registro no CROSP 

R$ 60,00 

4 Encanador Cadastro 
reserva 

R$ 1.391,33 
Padrão C/I 40 horas Ensino Fundamental R$ 40,00 

5 Engenheiro 
Agrônomo 

Cadastro 
reserva 

R$ 4.462,61 
Padrão U/I 40 horas 

Nível Superior 
específico com 

registro no CREA 
R$ 60,00 

6 Pintor Cadastro 
reserva 

R$ 1.391,33 
Padrão C/I 40 horas Ensino Fundamental R$ 40,00 

7 Zelador Cadastro 
reserva 

R$ 1.425,00 
Padrão C/1 40 horas Ensino Fundamental R$ 40,00 

 
 
 
 

3 CONDIÇÕES GERAIS, CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO E 
REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO (NOMEAÇÃO) 
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3.1 CONDIÇÕES GERAIS: 

A inscrição do Candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das 
normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação as quais não poderá 
alegar desconhecimento. O deferimento da inscrição dar-se-á automaticamente, 
mediante o correto preenchimento da ficha de inscrição online e ao pagamento do 
valor correspondente ao cargo que deseja concorrer. 

3.1.1 São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da Lei, as 
informações fornecidas no ato da inscrição. O candidato será responsável por 
qualquer erro ou omissão e pelas informações prestadas na ficha, respondendo 
civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. A afirmação falsa sujeitará o 
candidato às sanções previstas em lei, impedindo sua contratação. 
3.1.2 As inscrições efetuadas em desacordo com as disposições deste Edital 
serão indeferidas, obedecendo ao prazo descrito no ITEM 4.2. 
 

3.2 CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO: 
3.2.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado, conforme disposto na Constituição 
Federal, em consonância com a Lei Federal nº 13.445/2017 – Lei da Migração, e 
ainda, se de nacionalidade Portuguesa, estar de acordo com os critérios contidos 
no Decreto Federal nº 70.436/72; 
3.2.2 Ser possuidor do CPF devidamente ativo e do Documento de Identidade. 
3.2.3 Efetuar o pagamento devido do valor da inscrição; 
3.2.4 Conhecer e estar de acordo com as normas e exigências do presente 
Edital. 

 
3.3 CONDIÇÕES PARA A NOMEAÇÃO: 

3.3.1 Ter 18 (dezoito) anos completos ou a completar até a data da posse;  
3.3.2 Ter bons antecedentes, achando-se em pleno exercício de seus direitos 
civis, políticos e eleitorais, bem como nada ter que o desabone ou que o torne 
incompatível com o desempenho de suas funções;  
3.3.3 Se do sexo masculino, possuir, até a data da nomeação, o Certificado de 
Dispensa do Serviço Militar ou Certificado de Reservista;  
3.3.4 Gozar de boa saúde física e mental, e não ter deficiência incompatível 
com o exercício das funções que competem ao cargo; 
3.3.5 Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade por prática de 
atos desabonadores;  
3.3.6 Não exercer qualquer Cargo, Emprego, ou Função Pública de 
acumulação proibida com o exercício do novo cargo, observado ao disposto no 
Artigo 37 § 10 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, alterada pela EC Nº 20/98; 
3.3.7 Não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de 
aposentadoria compulsória nos termos do Artigo 40, inciso II da Constituição 
Federal; 
3.3.8 Possuir o pré-requisito exigido para o cargo ao qual se candidatou de 
acordo com o ITEM 2.5 – QUADRO DE CARGOS da Prefeitura Municipal de 
Inúbia Paulista/SP – Concurso Público Nº 01/2023; 
3.3.9 A comprovação da documentação hábil de que o candidato possui os 
requisitos aqui exigidos para o Concurso Público, será solicitada por ocasião da 
nomeação para o cargo; 
3.3.10 A não apresentação de qualquer dos documentos implicará na 
impossibilidade de aproveitamento do candidato em decorrência de sua 
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habilitação no Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes de sua 
inscrição. 
 
 

4 DAS INSCRIÇÕES 
 
4.1 A inscrição implicará o completo conhecimento e a tácita aceitação das normas 

legais pertinentes e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, assim 
como as condições previstas em Lei, sobre os quais não poderá alegar 
desconhecimento. 

4.2 As inscrições ficarão abertas EXCLUSIVAMENTE através da internet, no período 
de 10 de fevereiro a 24 de fevereiro de 2023, respeitando para fins de pagamento 
do valor da inscrição, o horário bancário, devendo para tanto o candidato: 

a) Acessar o site: www.ipell.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 cadastro; 
e) Confirmar os dados cadastrados e selecionar a vaga desejada; 
f) Transmitir os dados da inscrição, clicando no botão “Continuar”. 
g) Na sequência, imprima o Boleto Bancário para pagamento e recolha o 
valor correspondente em qualquer agência bancária, correspondente 
bancário autorizado ou lotérica. Não serão aceitos recolhimentos em caixas 
eletrônicos, postos bancários, transferências e por agendamento. 
h) O pagamento do boleto da inscrição deverá ser efetuado até o primeiro 
dia útil após o encerramento das inscrições, em qualquer agência bancária, 
através de internet banking, ou em estabelecimento autorizado a receber 
pagamento de documentos de compensação bancária (casas lotéricas, 
Correios etc.). 
i) A IPELL CONSULTORIA não se responsabiliza por erros de dados no 
preenchimento da ficha de inscrição, sendo a mesma de inteira e total 
responsabilidade do candidato.  
j) Não será aceito pagamento do valor da inscrição fora do período das 
inscrições ou por qualquer outro meio que não os especificados neste Edital. 
k) Não haverá devolução de importância paga, a mais ou em duplicidade, 
seja qual for o motivo alegado. se o Concurso Público não se realizar, a 
devolução será feita pela prefeitura municipal de Inúbia Paulista. 
l) A IPELL CONSULTORIA e a PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA 
PAULISTA/SP não se responsabilizam por inscrição 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. 
m)  O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão e pelas 
informações prestadas na ficha, respondendo civil e criminalmente pelo teor 
das afirmativas. A afirmação falsa sujeitará o candidato às sanções previstas 
em lei, impedindo sua contratação. 
n) A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no 
site: www.ipell.com.br, na página deste Concurso Público, na área do 
candidato; 
o) Caso seja detectada como inscrição não efetivada ou falta de informação, 
o candidato deverá entrar em contato por meio do link “Fale conosco” no 
site: www.ipell.com.br para verificar o ocorrido. 

http://www.ipell.com.br/
http://www.ipell.com.br/
http://www.ipell.com.br/
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4.3 Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento do 
formulário de inscrição. Em caso de dúvida para realizar a inscrição, o candidato 
poderá solicitar auxílio clicando na guia “Fale Conosco – Suporte ao Candidato” do 
site: www.ipell.com.br. 

4.4 O deferimento da inscrição estará condicionado ao correto preenchimento da ficha 
de inscrição, e ao pagamento do valor da inscrição. Não será aceito pagamento da 
inscrição por outros meios que não o pagamento do boleto bancário emitido 
especificamente para cada inscrição, nem pagamentos condicionais ou efetuados 
fora do prazo de vencimento do boleto. Serão indeferidas as inscrições cujos 
pagamentos não sejam efetuados até a data de vencimento.  

4.5 Não haverá isenção da taxa de inscrição. 
4.6 Cabe ao candidato verificar no Edital de Deferimento das Inscrições se a sua 

inscrição foi confirmada, e caso não tenha sido, poderá, dentro do prazo 
estabelecido no Capítulo 11 deste Edital, impetrar recurso administrativo, 
apresentando suas alegações e documentação comprobatória de pagamento, se 
for o caso. Uma vez confirmada a inscrição e o pagamento, o seu nome passará a 
constar no Edital de Deferimento das Inscrições – Retificado e consequentemente 
no Edital de Convocação, retificado se for o caso, na forma do Item 11.8 deste 
Edital. 

4.7 Caso não entre com recurso em relação à inscrição indeferida e seu nome não 
conste do Edital de Convocação, o candidato NÃO poderá realizar a prova, não 
havendo alocação de candidatos no dia da prova. 

  
 

5 DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA 
 

5.1 A Pessoa com Deficiência que pretenda fazer uso das prerrogativas que lhes são 
facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal e pela Lei 7.853/89 é 
assegurada o direito de inscrição para o Cargo em Concurso Público, cujas 
atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portadora. 

5.2 Não haverá reserva de vagas às pessoas com deficiência, tendo em vista que não 
há número de vagas definidas neste Edital, não permitindo, dessa forma, a 
aplicação do percentual mínimo estabelecido pelo artigo 93 da Lei 8.213/91. 

5.3 À pessoa com deficiência devidamente inscrita, classificada e aprovada será 
contratada, a qual não sendo discriminada pela sua condição, exceto quando a 
necessidade especial não possibilitar a sua contratação em razão de eventual 
incompatibilidade de características e atribuições incompatíveis com a deficiência 
de que é portadora. 

5.4 Considera-se pessoa com deficiência aquela em que se enquadra nas categorias 
discriminadas no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações. 

5.5 A Pessoa com Deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no 
Decreto Federal 9.508/18, participará do Concurso Público em igualdade de 
condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo da prova, à 
avaliação e aos critérios de classificação, à data, horário e local de aplicação da 
prova exigida para todos os demais candidatos. 

5.6 Para fazer uso dos benefícios previstos no Decreto Federal 9.508/18, o candidato 
deverá informar na Ficha de Inscrição o tipo de deficiência que possui, ser portador 
de deficiência e encaminhar na área “ENVIO DE DOCUMENTOS”, os documentos 
abaixo relacionados, no período de 10 a 20 de fevereiro de 2023: 

http://www.ipell.com.br/


Prefeitura do Município de Inúbia Paulista 
Estado de São Paulo 

CNPJ: 44.919.611/0001-03 
 

 
5.6.1 Laudo Médico recente (até 6 meses), atestando a espécie e o grau e/ou 
nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doença – CID. Apresentar os graus de autonomia. 
Constar quando for o caso a necessidade do uso de órteses, próteses ou 
adaptações. No caso de deficiente auditivo, o Laudo Médico deverá vir 
acompanhado de uma audiometria recente (até 6 meses) e no caso de acuidade 
visual, o Laudo Médico deverá vir acompanhado de acuidade AO (ambos os 
olhos), patologia e campo visual. 
5.6.2 A não solicitação de prova especial eximirá a Empresa Organizadora de 
qualquer providência. 
5.6.3 O candidato com deficiência física deverá indicar, obrigatoriamente, em 
sua ficha de inscrição, se necessitará de: 

a) Mobiliário adequado e qual adaptação; 
b) Auxílio no manuseio da prova e transcrição de respostas. 
 

5.7 Será indeferida a inscrição na condição especial de Pessoa com Deficiência, do 
candidato que não encaminhar dentro do prazo e forma prevista no presente Edital 
o respectivo Laudo Médico. 

5.8 5.O candidato que não atender aos dispositivos mencionados no presente Edital 
não será considerado Pessoa com Deficiência e não terá prova especial preparada, 
sejam quais forem os motivos alegados. 

5.9 Não caberá recurso à Pessoa com Deficiência que não realizar a inscrição conforme 
as instruções constantes neste Edital. 

5.10 Ao ser convocado para a contratação, o candidato deverá submeter-se a exame 
médico oficial ou ainda credenciado pelo Município, cuja decisão será terminativa 
sobre o enquadramento do candidato na condição de deficiente e o grau de 
deficiência capacitante para o exercício da Função. 

5.11 Como não há vagas reservadas às pessoas com deficiência, será elaborada 
somente uma Lista de Classificação Geral/Final. 
 
 

6 DAS PROVAS 
 
6.1 O presente Concurso Público será distribuído na seguinte fase: Prova Objetiva, 

conforme quadro abaixo: 
 

Cargos Fase 

Assistente Social, Dentista, Encanador, 
Engenheiro Agrônomo, Pintor, Zelador 

Prova Objetiva 

Coletor de Resíduos 
Prova Objetiva e Avaliação de Aptidão 

Física 

 
6.2 DA PROVA OBJETIVA: 

 
6.2.1 A Prova Objetiva está prevista para realizar-se na data de 12 de março 
de 2023, com início da prova previsto às 9h00. 
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6.2.2 A confirmação do(s) local(is), data e horário de realização será divulgada 
nos sites www.ipell.com.br e www.inubiapaulista.sp.gov.br, até a data prevista de 
03 de março de 2023. 
6.2.3 É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de 
seu local de realização da prova e o comparecimento no horário determinado. 
6.2.4 A Prova Objetiva, com duração máxima de 3 (três) horas – nestas já 
incluído o tempo do preenchimento da Folha de Respostas - constará de 40 
(quarenta) questões de múltipla escolha. 
6.2.5 Cada questão será constituída de 4 (quatro) alternativas (sendo apenas 
uma considerada correta), abrangidas pelos conteúdos programáticos 
apresentados no Anexo II deste Edital. 
6.2.6 A composição das provas objetivas seguirá conforme quadros abaixo: 

 
 

 

 
 

6.3 DA AVALIAÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA PARA O CARGO DE COLETOR DE 
RESÍDUOS: 

 
6.3.1 A avaliação de aptidão física objetiva avaliar se o candidato ao cargo de 
Coletor de Resíduos está apto fisicamente para o desempenho das atividades 
inerentes ao cargo. 
6.3.2 Todos os candidatos classificados neste Concurso para o cargo de 
coletor de resíduos, que realizaram a prova objetiva deverão submeter a avaliação 
de aptidão física, sob pena de serem eliminados deste processo. 
6.3.3 Para participar da avaliação de aptidão física o candidato 
obrigatoriamente deverá apresentar ATESTADO MÉDICO declarando-o APTO 

Alfabetizado 

Coletor de Resíduos 

Português Matemática 

20 20 

Ensino Fundamental Completo 

Encanador, Pintor, Zelador 

Português Matemática Legislação e História Municipal 

15 15 10 

Ensino Superior Completo 

Assistente Social, Dentista, Engenheiro Agrônomo, 

Português Matemática Conhecimentos Específicos Legislação e História 
Municipal 

10 10 15 5 

http://www.ipell.com.br/
http://www.inubiapaulista.sp.gov.br/
http://www.inubiapaulista.sp.gov.br/
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para realizar esforço físico e aeróbico, emitido a menos de 15 DIAS antes da 
realização de avaliação. 
6.3.4 O candidato que não apresentar o atestado médico ficará impedido de 
participar da avaliação de aptidão física e, portanto, eliminado deste processo. 
6.3.5 A avaliação física consistirá em: 

a) Teste 1 - Abdominal 
b) Teste 2 - Teste da Sinuosa 
c) Teste 3 - Apoio sobre o solo 
d) Teste 4 – Corrida 

 
6.3.5.1 Teste 1 consistirá em exercícios abdominais. O candidato, deitado 
em decúbito dorsal, pernas flexionadas, joelhos formando um ângulo de 900, 
planta dos pés no solo, pés fixados pelo avaliador e mãos na nuca, realizará 
a flexão da coluna até encostar os cotovelos nos joelhos, voltando à posição 
inicial até que as omoplatas toquem o solo. Mede-se o número de repetições 
corretas realizadas em 1 (um) minuto. 
6.3.5.2 Teste 2, teste da Sinuosa, consiste em percorrer um trajeto 
sinuoso demarcado por cinco cones, distantes 1,50 metros entre si, estando 
o primeiro a 3 metros da linha de partida. O candidato deverá sair detrás da 
linha de partida e fazer o trajeto correndo, nos sentidos de ida e volta, 
ultrapassando os obstáculos sinuosamente, cruzando a linha de chegada 
ainda correndo. Mede - se o tempo gasto para realizar o percurso. 
6.3.5.3 O Teste 3, Apoio sobre o solo, consiste em o candidato ficar em 
4(quatro) apoios (as duas mãos e os dois pés), com o corpo em extensão e 
cotovelos estendidos e realizar a flexão dos cotovelos até que estes fiquem 
ao nível dos ombros sem tocar o chão voltando à posição inicial, realizando a 
extensão dos cotovelos. Mede-se o número de repetições corretas realizadas 
durante o tempo de 1 (um) minuto. Para as mulheres o teste sofrerá 
adaptação na posição inicial: Elas se apoiarão nos joelhos em vez de se 
apoiarem nos pés. 
6.3.5.4 O Teste 4, Corrida, consiste em correr, durante 12 minutos, 
percorrendo a maior distância possível e procurando manter a velocidade 
constante. 
6.3.5.5 O candidato não deve fazer os testes em jejum e deverá 
comparecer à avaliação física, devidamente trajado: Ambos os sexos: 
bermuda, camisa de malha, com manga ou sem manga, tênis e meias Atrasos 
e faltas implicarão na eliminação do candidato. 

 
6.3.6 A Prova de Aptidão física é de caráter eliminatório. Não haverá atribuição 
de pontos para classificação. Apenas avaliará se o candidato é APTO ou INAPTO 
para o desempenho das atividades inerentes ao cargo.  

 
 

7 A REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 

7.1 As provas serão aplicadas na cidade de INÚBIA PAULISTA/SP. 
7.2 A Prova Objetiva será realizada no dia 12 de março 2023, período da manhã, às 

9h00. Será disponibilizado no site: www.ipell.com.br e na imprensa escrita ou 
eletrônica do Município de Inúbia Paulista, no dia 03 de março de 2023, o local de 
realização da prova, através do Edital de Homologação das Inscrições e 
Convocação para as Provas Objetivas. 

http://www.ipell.com.br/
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7.3 A convocação para realização das provas deverá ser acompanhada pelo candidato 

por meio de Edital de Convocação a ser publicado no Diário Oficial do Município de 
Inúbia Paulista  e disponibilizado, extraoficialmente, no site da Prefeitura Municipal 
de Inúbia Paulista (www.inubiapaulista.sp.gov.br) e também no site da IPELL 
CONSULTORIA (www.ipell.com.br), na - Área do Candidato, no link ― Local de 
Prova, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

7.4 Se houver alteração da data de provas por eventuais restrições decorrentes da 
pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), estabelecidas por órgãos ou 
departamentos governamentais e/ou judiciais, a IPELL CONSULTORIA e a 
Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista não se responsabilizarão pelo ressarcimento 
de despesas aos candidatos. 

7.5 O candidato somente poderá realizar as provas na data, horário, sala e local 
constantes do Edital de Convocação. 

7.6 Não será admitido no local de prova o candidato que chegar após o fechamento 
dos portões. 

7.7 A IPELL CONSULTORIA recomenda que os candidatos compareçam ao local da 
Prova com antecedência mínima de, pelo menos, 1h00 (uma hora) do horário 
estabelecido. 

7.8 Os candidatos deverão comparecer ao local da Prova munidos de documento de 
identidade original com foto, caneta esferográfica transparente azul ou preta. 

7.9 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos 
Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de 
Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos 
órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); Passaporte; 
Certificado de Reservista; Carteiras Funcionais expedidas por órgão público que, 
por lei federal, valham como identidade; Carteira de Trabalho; Carteira Nacional de 
Habilitação, todos em seu modelo ORIGINAL. 

7.10 Documentos digitais com foto só serão aceitos caso consigam ser validados no 
ato pelos meios disponibilizados para autenticação (aplicativos oficiais, sites oficiais 
etc.), não se responsabilizando a empresa pela impossibilidade de validação em 
virtude de os meios estarem off-line, por falhas nos gestores dos aplicativos ou por 
falta de sinal da internet. 

7.11 O documento de identidade deverá possuir foto recente. 
7.12 A alteração das características físicas do titular que gere dúvida sobre sua 

identidade, poderá ter como consequência a validade negada da identidade, de 
acordo com o Decreto Federal nº 9278, de 05 de fevereiro de 2018. 

7.13 Não serão aceitos como documento de identidade: certidões de nascimento, 
título eleitoral, carteira de estudante, carteira funcional sem valor de identidade, 
documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados, cópias (mesmo sendo 
autenticadas em cartório), e protocolos. 

7.14 Não será admitido na sala de prova o candidato que se apresentar após o horário 
estabelecido para o exame ou que não estiver de posse dos documentos hábeis 
previsto nos itens 7.9 e 7.10. 

7.15 O candidato que comparecer ao local de aplicação das provas sem documento 
válido deverá aguardar fora do local de aplicação até que receba um dos 
documentos válidos. 

7.16 Após ingressar na sala de provas, a ida ao banheiro será permitida desde que o 
participante seja acompanhado por um fiscal. 

7.17 O candidato não poderá utilizar o banheiro do local de aplicação após o término 
de sua prova e a saída definitiva da sala de provas. 

7.18 Será vedado o candidato que comparecer e/ou permanecer no local da Prova 
Objetiva com vestimenta inadequada (trajando somente vestes de banho, sem 
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camisa, com boné, com chapéu, com touca, com gorro, óculos escuros etc.), devido 
caracterizar tentativa de fraude. 

7.19 O candidato deverá levar somente os objetos citados no item 7.8 deste Edital. 
Caso assim não proceda, os pertences pessoais serão deixados em local indicado 
pelos aplicadores, durante todo o período de permanência dos candidatos no local 
da prova, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato eventuais perdas, 
extravios ou danos que eventualmente ocorrerem. 

7.20 Não será permitida a presença de pessoas, de qualquer idade, não autorizadas 
no recinto onde serão realizadas as provas. Poderão permanecer no local, durante 
a realização do certame, apenas os candidatos devidamente inscritos e que estejam 
procedendo conforme o disposto neste Edital, Fiscais e Profissionais contratados 
da Equipe de Aplicação de Provas, Autoridades para apoio e fiscalização dos 
trabalhos, e outras pessoas com devida autorização da Comissão de Concurso 
Público.  

7.21 No decorrer da Prova Objetiva, se o candidato observar qualquer anormalidade 
gráfica, relacionada ao tipo de prova perante o cargo escolhido, deverá manifestar-
se junto ao Fiscal de Sala, que consultará a Coordenação do Concurso Público, a 
qual buscará a solução imediata e registrará ocorrência para posterior análise da 
banca examinadora. 

7.22 Sempre que o candidato observar, no material físico entregue, qualquer 
anormalidade no decorrer da Prova Objetiva, deverá se manifestar no momento da 
execução da prova, sob pena de não poder apresentar, posteriormente, eventual 
recurso. 

7.23 Será eliminado deste Concurso Público quando ficar constatado que candidato 
apresentou a(s) seguinte(s) conduta(s): faltar, chegar atrasado à prova, ou que, 
durante a sua realização, for colhido em flagrante se comunicando com outro 
candidato ou com pessoas estranhas, oralmente, por escrito ou através de 
equipamentos eletrônicos, realizar qualquer tipo de consulta a livros, apostilas, 
códigos, manuais, impressos, anotações, revistas, folhetos e quaisquer outros tipos 
de consulta, inclusive por meio de ferramentas eletrônicas, ou ainda, que venha a 
tumultuar a realização das provas com comportamentos inadequados, podendo 
ainda legalmente responder pelos atos ilícitos praticados. 

7.24 Não será permitida nenhuma espécie de comunicação entre os candidatos, bem 
como consulta, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou 
quaisquer anotações. 

7.25 É vedado durante a realização das provas o uso de óculos de sol, relógio de 
qualquer espécie, qualquer equipamento eletrônico, como telefone celular, tablet, 
notebook, bip, calculadora, máquina fotográfica, entre outros correlatos. Caso isso 
ocorra, o candidato será desclassificado do Concurso Público. 

7.26 Não será permitido ao candidato a utilização de qualquer equipamento referido 
no item 7.25 ao término das provas, enquanto o mesmo estiver dentro do local de 
realização das provas. 

7.27 Durante a realização das provas poderão ser utilizados pela IPELL 
CONSULTORIA procedimentos com o objetivo de identificar o porte de aparelhos 
eletrônicos pelos candidatos, bem como medidas adicionais de segurança e 
identificação. 

7.28 Durante a realização da prova será vedado ao candidato se ausentar do recinto. 
Em casos especiais, será acompanhado por um fiscal do referido Concurso Público. 

7.29 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação 
das provas em virtude de afastamento do candidato da sala de provas, seja qual for 
o motivo, exceto nas condições previstas no item 5.6.1. 
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7.30 As instruções dadas pelos fiscais, assim como as contidas no Caderno de Prova 

e Folha de Resposta, deverão ser respeitadas pelos candidatos. 
7.31 As Folhas de Respostas da Prova Objetiva serão corrigidas por meio de 

processamento eletrônico de leitura ótica. 
7.31.1 A Folha de Respostas será identificada, em campo específico, pelo nome, 
número de inscrição e pela assinatura do candidato. 
7.31.2 As respostas deverão ser assinaladas pelos candidatos na Folha de 
Respostas com caneta esferográfica azul ou preta. 
7.31.3 Não serão computadas questões não assinaladas, questões que 
contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras, ainda que legível. 
7.31.4 A não assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas resultará 
na eliminação automática do mesmo. 
7.31.5 Não haverá substituição da Folha de Respostas, exceto por ocorrência 
de responsabilidade exclusiva da administração ou da organização do Concurso 
Público, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato os prejuízos advindos 
de marcações feitas incorretamente, emendas ou rasuras, ainda que legíveis. 
Estas serão consideradas ERRADAS, assim como as questões não assinaladas 
ou que contenham mais de uma resposta. 
7.31.6 Por razões de segurança e de ordem técnica, somente após decorrido o 
tempo mínimo de 1h o candidato poderá sair da sala.  
7.31.7 Os 2 (dois) últimos candidatos permanecerão na sala de provas até o 
fechamento e a lacração do envelope das folhas de respostas. Se um dos 
candidatos insistir em sair da sala sem assinar o envelope lacrado, será 
considerado desistente deste Concurso Público. 
7.31.8 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer 
membro da equipe de aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, 
informações referentes ao conteúdo das provas e/ou aos critérios de avaliação e 
classificação. 
7.31.9 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização 
das provas deverá levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para 
essa finalidade, e que também será responsável pela guarda da criança. A 
candidata nesta condição que não levar acompanhante não realizará a prova. 

7.31.9.1 O acompanhante deverá comparecer e permanecer no local de 
prova, assim entendido como as dependências físicas onde será realizado o 
certame, fazendo uso de máscara de proteção facial, com cobertura total de 
nariz e boca, devendo cumprir as regras relativas à prevenção do contágio da 
COVID-19.  
7.31.9.2 No momento da amamentação, a candidata deverá ser 
acompanhada por uma fiscal. 
7.31.9.3 Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração 
da(s) prova(s) dessa candidata. 
7.31.10 É expressamente proibido ao candidato permanecer com armas 
no local de realização das provas, ainda que detenha o porte legal de arma, 
sob pena de sua desclassificação neste Concurso Público. 
7.31.11 Não serão realizadas provas fora do local, cidade, data e horário 
determinados, salvo por motivo de força maior. 
7.31.12 Após o término do prazo previsto para a duração das provas, não 
será concedido tempo adicional para o candidato continuar procedendo a 
transcrição da resposta. 
7.31.13 A PROVA DE APTIDÃO FÍSICA para o cargo de Coletor de 
Resíduos será realizada no dia 19 de março de 2023. Serão convocados 
todos os candidatos habilitados na prova objetiva através do Edital de 
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Convocação para a prova de Aptidão Física que será publicado no dia 16 de 
março de 2023. 
 
 

8 DO JULGAMENTO DAS FASES E HABILITAÇÃO 
 
8.1 A prova objetiva – de caráter eliminatório e classificatório – será avaliada na escala 

de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 
8.2 As questões da prova objetiva terão peso de 2,5 pontos cada.  
8.3 Serão considerados habilitados, na prova objetiva, os candidatos que obtiverem 

nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos. 
 
 

9 DA PONTUAÇÃO FINAL 
  
9.1 A pontuação final do candidato corresponderá: 

a) Para o cargo de Assistente Social, Dentista, Encanador, Engenheiro 
Agrônomo, Pintor, Zelador será a pontuação obtida na prova objetiva. 
b) Para o cargo de Coletor de Resíduos a pontuação obtida na prova 
objetiva e habilitado na prova de Aptidão Física.  

 

10 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 
10.1 No caso de empate na classificação, será processado o desempate tendo 

preferência, sucessivamente, o candidato: 
a) Com idade mais elevada, desde que igual ou superior a 60 anos, entre 
aqueles na mesma faixa etária e frente aos demais candidatos, nos termos 
da Lei Federal nº 10.741/2003;  
b) Mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos; 
c) Que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos 
Específicos; 
d) Que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa; 
e) Que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática; 
f) Persistindo o empate, o desempate será dado por meio de sorteio. 

 
 
 
 

11 DOS RECURSOS 
 
11.1 Caberão recursos contra as normas deste Edital, o indeferimento da inscrição, o 

conteúdo das provas e gabarito provisório, ausência de alternativa correta ou mais 
de uma alternativa correta, pontuação das provas escritas objetivas e práticas, bem 
como dos resultados e classificatórios, exceto da homologação do resultado final 
do Concurso Público, quando forem exauridos os recursos. 
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11.2 Os recursos deverão ser interpostos no prazo estabelecido no dia seguinte ao 

ato de divulgação dos Editais até as 23h59min do segundo dia útil posterior à 
publicação. 

11.3 Para recorrer o candidato deverá acessar o site: www.ipell.com.br e ir até a “Área 
do Candidato” – “Recursos e Requerimentos” – e preencher online o formulário de 
recurso e enviá-lo via internet, seguindo as instruções nele contidas. 

11.4 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. 

11.5 O recurso deverá ter argumentação lógica e consistente, caso contrário será 
preliminarmente indeferido.  

11.6 Recursos inconsistentes e/ou fora das especificações estabelecidas neste Edital 
serão preliminarmente indeferidos. 

11.7 Não serão aceitos recursos que: 
a) Estejam em desacordo com a forma estipulados neste Edital. 
b) Estejam fora do prazo estabelecido para cada etapa.  
c) Não apresentem fundamentação lógica e consistente.  
d) Apresentem argumentação IDÊNTICA a outro recurso recebido 
anteriormente pelo mesmo candidato. 
e) Que se referirem as etapas cujos prazos para interposição já se 
esgotaram.  
 

11.8 Recebido o pedido de recurso, a Banca Examinadora decidirá pela manutenção, 
reforma do pedido ou ato recorrido, dando-se ciência da referida decisão à 
Comissão Fiscalizadora de Concurso Público e assim que publicado o parecer, 
disponibilizará ao candidato a resposta do recurso na íntegra, através do site da 
IPELL CONSULTORIA, no “Painel do Candidato”, no link “Meus Recursos”.  

11.9 Em hipótese alguma haverá, vista de provas, revisão de recursos e recurso do 
recurso.  

11.10 O recurso apresentado fora do prazo estabelecido será indeferido.  
11.11 Se do exame de recursos, resultar anulação de questão ou de item de questão, 

ou alteração de Gabarito, a pontuação correspondente a essa questão, item ou 
alteração de Gabarito será atribuído a todos os candidatos, independente de terem 
recorrido, ficando desde já estabelecido que:  

a) O candidato que acertou uma questão, e posteriormente esta seja 
anulada, ele permanecerá com o ponto já conquistado pelo acerto da 
questão. 
 

11.12 Após julgamento dos recursos será divulgado as devidas alterações ocorridas 
caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, podendo 
eventualmente alterar o resultado da prova, classificação final e ou até a 
desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para 
aprovação no Concurso Público. 

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

 
 

12 DA CONVOCAÇÃO/CONTRATAÇÃO PARA O CARGO 
 

http://www.ipell.com.br/
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12.1 A contratação do Cargo obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos 

candidatos aprovados, observada a necessidade da Prefeitura Municipal e o limite 
fixado por lei.  

12.2 A aprovação no Concurso Público não gera direito à contratação/exercício 
automática aos candidatos classificados abaixo do número de vagas indicadas, mas 
esta, quando se fizer, respeitará a ordem de classificação final.  

12.3 Por ocasião da convocação que antecede a contratação/exercício, os candidatos 
classificados deverão apresentar documentos originais, acompanhados de uma 
cópia que comprovem os requisitos para contratação e que foram usados como 
condições da inscrição, estabelecidos no presente Edital, bem como os demais 
documentos legais que lhe forem exigidos.  

12.4 A convocação que trata o item anterior será realizada mediante a publicação de 
Edital que estabelecerá o prazo mínimo para comparecimento do candidato.  

12.5 Obedecida a ordem de classificação, para efeito de contratação e exercício, fica 
o candidato convocado sujeito à aprovação em exame médico, elaborado por 
médicos especialmente designados pela Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista, 
que avaliará sua capacidade física e mental no desempenho das tarefas pertinentes 
ao cargo a que concorre.  

12.6 As decisões do Serviço Médico Designado pela Prefeitura Municipal de Inúbia 
Paulista, são de caráter eliminatório para efeito de contratação.  

12.7 Os candidatos com Deficiência, aprovados e habilitados, se convocados para 
contratação, serão avaliados por uma equipe multidisciplinar nomeada pela 
Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista que atestará a compatibilidade das 
atividades exercidas do Cargo com o grau e especificidade da deficiência 
declarada, a avaliação será de caráter eliminatório para efeito de contratação.  

12.8 O candidato classificado se obriga a manter atualizado o endereço perante a 
Prefeitura Municipal. 

12.9 A Prefeitura Municipal poderá solicitar outros documentos que julgar necessário. 
 
 

13 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1 A inscrição do candidato implica a aceitação de todas as disposições 

estabelecidas neste Edital e na legislação vigente, não podendo alegar 
desconhecimento de qualquer natureza. 

13.2 A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a 
qualquer tempo, em especial por ocasião de entrar no exercício do cargo, 
acarretarão a nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, sem prejuízo 
das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal. 

13.3 A IPELL CONSULTORIA, bem como o órgão realizador do presente certame 
não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações 
referentes ao processo. 

13.4 O gabarito será disponibilizado no site: www.ipell.com.br na segunda-feira 
subsequente à data da aplicação da prova, após as 16h00. 

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

13.6 O prazo de validade deste Concurso Público será de 2 (dois) anos, contados da 
data de sua homologação, podendo ser prorrogado, a critério da Prefeitura 
Municipal Inúbia Paulista, uma única vez e por igual período. 

http://www.ipell.com.br/
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13.7 Caberá a Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista representada por seu Prefeito 

Municipal a homologação dos resultados finais deste Concurso Público. 
13.8 A Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista e a IPELL CONSULTORIA se eximem 

das despesas com viagens e estadas dos candidatos para comparecimento em 
quaisquer das fases deste Concurso Público e da responsabilidade por documentos 
e/ou objetos esquecidos ou danificados no local ou na sala de prova (s). 

13.9 Todas as retificações, convocações e resultado final oficial, referentes a este 
Concurso Público serão publicados no site da Prefeitura Municipal de Inúbia 
Paulista (www.inubiapaulista.sp.gov.br) e no site da IPELL CONSULTORIA 
(www.ipell.com.br), sendo de inteira responsabilidade do candidato o seu 
acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento. 

13.10 Demais publicações, comunicados, avisos e resultados referentes a este 
Concurso Público serão publicados exclusivamente no site da Prefeitura Municipal 
de Inúbia Paulista (www.inubiapaulista.sp.gov.br) e no site da IPELL 
CONSULTORIA (www.ipell.com.br), sendo de inteira responsabilidade do 
candidato o seu acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento. 

13.11 É vedada a inscrição neste Concurso Público de quaisquer membros da 
Comissão de Concurso Público, tanto da Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista 
como da empresa IPELL CONSULTORIA, inclusive qualquer parente dos membros 
das comissões até 2º grau. 

13.12 Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, a Prefeitura 
Municipal de Inúbia Paulista, poderá anular a inscrição, prova ou 
contratação/admissão de candidato, desde que sejam verificadas falsidades de 
declaração ou irregularidade neste Certame. 

13.13 Decorridos 180 (cento e vinte) dias da homologação deste Concurso Público e 
não caracterizando qualquer óbice, é facultada a incineração da (s) prova (s) e 
demais registros escritos, mantendo-se, porém, pelo prazo de validade deste 
Concurso Público, os registros eletrônicos, pelo prazo de 5 (cinco) anos. 

13.14 E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
desconhecimento, é expedido o presente Edital. 

 
 

Inúbia Paulista, 07 de fevereiro de 2023. 

 

JOÃO SOARES DOS SANTOS 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

ASSISTENTE SOCIAL - ENSINO SUPERIOR NA ÁREA COM REGISTRO NO CRESS 

Compete à Assistente Social, elaborar e executar programas de assistência e apoio a 
grupos específicos de pessoas, visando seu desenvolvimento e integração na 
comunidade; efetuar levantamento de dados para identificar problemas sociais de 
grupos específicos de pessoas, como menores, idosos, migrantes, estudantes da rede 
escolar municipal e empregados/servidores municipais; organizar a participação dos 
indivíduos em grupo, desenvolvendo suas potencialidades e promovendo atividades 
educativas, recreativas e culturais, para assegurar o progresso coletivo e a melhoria do 
comportamento individual; programa a ação básica de uma comunidade nos campos 
social, médico e outros, através da análise dos recursos e das carências 
socioeconômicas dos indivíduos e da comunidade, de forma a orientá-los e promover 
seu desenvolvimento; planejar, executar e analisar pesquisas socioeconômicas, 
educacionais e outras, utilizando técnicas específicas para identificar necessidades e 
subsidiar programas educacionais, habitacionais, de saúde e formação de mão-de-obra; 
efetuar triagem nas solicitações de ambulância, remédios, gêneros alimentícios, 
recursos financeiros e outros, prestando atendimento na medida do possível; 
acompanhar casos especiais como problemas de saúde, relacionamento familiar, 
drogas, alcoolismo e outros, sugerindo o encaminhamento aos órgãos competentes de 
assistência para possibilitar atendimento dos mesmos; organizar atividades 
ocupacionais de menores, idosos e desamparados; orientar o comportamento de grupos 
específicos de pessoas, em face de problemas de habitação, saúde, higiene, educação, 
planejamento familiar e outros; promover, por meio de técnicas próprias e por meio de 
entrevistas, palestras, visitas em domicílios e outros meios, a prevenção ou a solução 
de problemas sociais identificados entre outros grupos específicos de pessoas;  
organizar e manter atualizadas as referências sobre as características socioeconômicas 
dos empregados/servidores municipais, bem como dos pacientes assistidos nas 
unidades de Assistência Social;  participar da elaboração, execução e avaliação dos 
programas de orientação educacional e pedagógica na Rede Escolar Municipal;  
aconselhar e orientar a população nos postos de saúde, escolas e creches municipais; 
atender aos empregados/servidores da Prefeitura Municipal que se encontrar em 
situação-problema; atuar junto a empregados/servidores municipais aposentados; 
realizar visitas de supervisão nas creches, elaborando proposta de trabalho, relatórios 
de avaliação e discutindo alternativas e encaminhamentos de questões gerais junto à 
coordenação de creches; programar atividades de integração e treinamento para 
gerentes, médicos, diretores de escola e servidores em geral das diversas áreas da 
Prefeitura Municipal; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato. 

 

COLETOR DE RESÍDUOS – ALFABETIZADO 

Coletar o lixo acumulado em logradouros públicos e outros locais pré-determinados, 
despejando-o em veículos e depósito apropriados; Recolher o lixo hospitalar acumulado 
nas unidades Básicas de Saúde, Postos de Atendimento Médico, farmácias e similares, 
seguindo as normas de prevenção determinadas; Descarregar caminhão de lixo, 
conforme orientação recebida, em depósitos específicos; Executar outras tarefas 
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correlatas e as que lhes forem atribuídas de limpeza externa e interna, de auxilio preparo 
de massa pra construção, capinagem e limpeza de logradouros, prédios e praças. 

 

DENTISTA - NIVEL SUPERIOR COM FORMAÇÃO EM ODONTOLOGIA E REGISTRO 
NO CROSP 

Compete ao Dentista, executar e coordenar trabalhos relativos a diagnósticos e 
tratamento de afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos 
clínicos e instrumentos adequados, para prevenir, manter ou recuperar a saúde bocal, 
realizar visitas domiciliares e em escolas públicas, realizar consultas, atuar na 
orientação preventiva e profilática e outros serviços correlatos, bem como executar 
outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do 
emprego público e da área de atuação; examinar os dentes e a cavidade bucal, 
utilizando aparelhos ou por via direta, para verificar a presença de cáries e outras 
afecções; Identificar as afecções quanto à profundidade, utilizando instrumentos 
especiais e radiológicos, para estabelecer diagnósticos e o plano de tratamento; aplicar 
anestesia troncular, gengival ou tópica, utilizando medicamentos anestésicos, para 
promover conforto e facilitar a execução do tratamento; extrair raízes e dentes, utilizando 
fórceps, alavancas e outros instrumentos, para prevenir infecções; restaurar cáries, 
utilizando instrumentos, aparelhos e substâncias específicas, para restabelecer a forma 
e a função do dente; executar a limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo 
tártaro, para evitar a instalação de focos de infecção; realizar consultas; prescrever ou 
administrar medicamentos, determinando a via de aplicação, para prevenir hemorragias 
ou tratar infecções da boca e dentes; proceder a perícias odontoadministrativas, 
examinando a cavidade bucal e os dentes, a fim de fornecer atestados e laudos 
previstos em normas e regulamentos; coordenar, supervisionar ou executar a coleta de 
dados sobre o estado clínico dos pacientes, lançando-os em fichas individuais, para 
acompanhar a evolução do tratamento; realizar visitas domiciliares e às escolas 
públicas; orientar e zelar pela preservação e guarda de aparelhos, instrumental ou 
equipamento utilizados em sua especialidade, observando sua correta utilização de EPI-
s e normas de higiene e de segurança; elaborar, coordenar e executar programas 
educativos e de atendimento odontológico e preventivo voltados para a comunidade de 
baixa renda e para os estudantes da rede municipal de ensino, ou ainda para programas 
de assistência social;  elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando 
pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para a implantação, 
o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; 
participar de atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de 
atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico 
e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir 
para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; 
participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras 
entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo 
exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo 
sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação 
de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; adotar medidas de 
aplicação universal de biossegurança; outras atribuições afins e correlatas ao exercício 
do emprego público que lhe forem solicitadas pelo superior imediato. 
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ENCANADOR – ENSINO FUNDAMENTAL 

Compete ao Encanador montar, instalar e conservar sistemas de tubulações de material 
metálico ou não metálico, soldando ou furando, utilizando-se de instrumentos 
apropriados, para possibilitar a condução de ar, água, vapor e outros fluídos ou gases, 
bem como a implantação de redes de água e esgoto; estudar o trabalho a ser executado 
analisando projetos e desenhos, especificações e outras informações, para programar 
o roteiro de operações; marcar os pontos de colocação das tubulações, uniões e furos 
nas paredes, muros e escavações do solo, utilizando-se de instrumentos de traçagem 
ou marcação para orientar a instalação do sistema projetado; executar a instalação de 
rede primária e secundária de água e esgoto em obras públicas de construção civil, 
abrindo valetas no solo ou rasgos em paredes, para introduzir tubos ou partes anexas, 
de acordo com as determinações dos croquis, esquemas ou projetos; executar os 
serviços de consertos e manutenção de equipamentos hidráulicos, efetuando a 
substituição ou reparação de peças, para mantê-los em bom funcionamento; testar as 
redes hidrossanitários instaladas ou os equipamentos reparados, utilizando ferramentas 
específicas, para garantir sua funcionalidade; elaborar o orçamento de material 
hidráulico, baseando-se nos projetos e obras, para aquisição do que é necessário; 
outras atribuições afins e correlatas ao exercício do emprego público que lhe forem 
solicitadas. 

 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO - NIVEL SUPERIOR ESPECÍFICO COM RESGISTRO 
NO CREA 

Compete ao Engenheiro Agrônomo, elaborar, desenvolver e supervisionar projetos 
referentes a processos produtivos agropastoris e agroindustriais, no sentido de 
possibilitar maior rendimento e qualidade da produção, garantir a reprodução dos 
recursos naturais e a melhoria da qualidade de vida das populações rurais; elaborar 
métodos e técnicas de cultivo de acordo com os tipos de solo e clima, efetuando 
estudos, experiências e analisando os resultados obtidos, para melhorar a germinação 
de sementes, o crescimento de plantas e o rendimento das colheitas; estudar os efeitos 
da rotatividade, drenagem, irrigação e adubagem, realizando experiências e analisando 
seus resultados nas fases da semeadura, cultivo e colheita, para determinar as técnicas 
de tratamento do solo; elaborar e desenvolver métodos de combate às ervas daninhas, 
enfermidades da lavoura e praga de insetos, baseando-se em experiências e pesquisas, 
para preservar a vida das plantas; orientar agricultores e outros trabalhadores agrícolas 
sobre sistemas e técnicas de exploração agrícola, formas de organização, condições de 
comercialização, para aumentar a produção e garantir seu comércio; coordenar 
atividades de formação de viveiros de mudas, controle de plantio e replantio, 
substituindo árvores, quando necessário, para promover o desenvolvimento da 
arborização das vias públicas e manutenção de parques, jardins e áreas verdes; 
coordenar atividades agrícolas quanto ao desenvolvimento dos agricultores, para 
comercialização de seus produtos da agricultura familiar na merenda escolar do 
município e também de outros municípios, e outros programas de governo; coordenar e 
dar suporte técnico para a execução de programas para assentados e outras 
comunidades agrícola, fomentando o desenvolvimento municipal de geração de 
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emprego e renda; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato. 

 

PINTOR – ENSINO FUNDAMENTAL 

Compete ao Pintor verificar o trabalho a ser executado, observando o estado da 
superfície a ser pintada para determinar os procedimentos e materiais a serem 
utilizados; executar trabalhos de acabamento em superfícies internas e externas que 
requeiram pintura de diferentes formas com diferentes matérias-primas; efetuar pintura 
à mão, a revólver ou com outras técnicas, limpar as superfícies, escovando, lixando ou 
retirando a pintura velha ou das partes danificadas com raspadeiras, espátulas e 
solvente para eliminar os resíduos; preparar as superfícies, lixando e retocando falhas 
e emendas, para corrigir defeitos e facilitar a aderência da tinta com materiais como 
massa corrida e outros; preparar o material de pintura, misturando tintas, pigmentos, 
óleos e substâncias diluentes e secantes em proporções adequadas, para obter a cor e 
a qualidade especificadas; pintar as superfícies, aplicando sobre elas uma ou várias 
camadas de tinta, utilizando pincéis, rolos ou brochas para protegê-las e dar-lhes o 
aspecto desejado; levantar os materiais a serem utilizados nos diversos serviços 
providenciando os itens faltantes, de forma a evitar atrasos e interrupções nos serviços; 
zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção 
apropriados, quando da execução dos serviços; zelar pela guarda, conservação, 
manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem 
como do local de trabalho; executar tratamento e descarte de resíduos provenientes do 
seu local de trabalho; outras atribuições afins e correlatas ao exercício do emprego 
público que lhe forem solicitadas ou determinadas pelo superior imediato. 

 

ZELADOR – ENSINO FUNDAMENTAL 

Compete ao Zelador executar serviços de zeladoria nos prédios públicos, promovendo 
a limpeza e conservação, vigiando o cumprimento do regulamento interno para 
assegurar o asseio, ordem e segurança do prédio e o bem-estar de seus ocupantes; 
fiscalizar a entrada e saída de pessoas e veículos nos prédios públicos, observando o 
movimento delas na portaria principal, na garagem, procurando identificá-las e 
registrando-as em formulários apropriados, visando manter a ordem e a segurança dos 
empregados, autoridades e visitantes; verificar se a pessoa procurada está no prédio, 
utilizando o telefone, interfone ou outros meios, para encaminhar o visitante ao local; 
inspecionar as dependências da organização, efetuando ou supervisionando os 
trabalhos de limpeza, remoção ou incineração de resíduos, para assegurar o bem-estar 
dos ocupantes; providenciar serviços de manutenção em geral, como pequenos reparos 
ou consertos de instalações elétricas, bombas, caixa d'água, extintores, requisitando 
pessoas habilitadas para assegurar as condições de funcionamento e segurança das 
instalações; zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, 
instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; executar tratamento 
e descarte de resíduos provenientes do seu local de trabalho; outras atribuições afins e 
correlatas ao exercício do emprego que lhe forem solicitadas ou determinadas pelo 
superior imediato.  
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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Toda legislação e jurisprudência devem ser consideradas com as alterações e 
atualizações vigentes até a data da publicação do Edital de Abertura de Inscrições. 
Legislação e julgados com entrada em vigor após a publicação do Edital de Abertura de 
Inscrições 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. 
 
 
COLETOR DE RESÍDUOS - ALFABETIZADO 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: Análise e interpretação de textos; Alfabeto; Formas comuns 
de tratamento; Plural e Singular; Aumentativo e Diminutivo; Feminino e Masculino; 
Ortografia; Tipos de frases: Afirmativa, Negativa, Interrogativa e Exclamativa; 
Substantivo; Adjetivo; Sinônimos e Antônimos. 

MATEMÁTICA: As quatro operações; Noções Básicas de dúzia; Unidade; Dezena, 
Centena e Milhar; Arroba; Problemas sobre peso, tempo, medidas de massa e área. 

 
 
 ENCANADOR, PINTOR E ZELADOR – ENSINO FUNDAMENTAL 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Significado de palavras. Noções de 
número: singular e plural. Noções de gênero: masculino e feminino. Noções de tempos 
verbais: presente, passado e futuro. Noções de pronomes pessoais e possessivos. 
Reconhecimento de frases corretas e incorretas. 

MATEMÁTICA: Resolução de situações-problema, envolvendo: adição, subtração, 
multiplicação ou divisão, com números racionais não negativos, nas suas 
representações fracionária ou decimal; Grandezas e medidas – quantidade, tempo, 
comprimento. 

 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E HISTÓRIA DO MUNICÍPIO 

Lei Orgânica do Município de Inúbia Paulista disponível em: 
https://inubiapaulista.sp.gov.br/legislacao/detalhe/11658/plei-organica-do-municipiop-/ 

História do Município 
https://inubiapaulista.sp.gov.br/cidade 

 

  

https://inubiapaulista.sp.gov.br/legislacao/detalhe/11658/plei-organica-do-municipiop-/
https://inubiapaulista.sp.gov.br/cidade


Prefeitura do Município de Inúbia Paulista 
Estado de São Paulo 

CNPJ: 44.919.611/0001-03 
 

 
ASSISTENTE SOCIAL, DENTISTA E ENGENHEIRO AGRÔNOMO – ENSINO 
SUPERIOR 
 

CONHECIMENTOS GERAIS: 
 
LINGUA PORTUGUESA: Fonética: classificação dos fonemas, encontros vocálicos, 
encontros consonantais e dígrafos; Ortografia; Acentuação gráfica; Morfologia: 
formação de palavras (derivação e composição), classes de palavras; Sintaxe: termos 
essenciais e integrantes da oração; Regência verbal; Figuras de linguagem; 
Compreensão e interpretação de textos diversos. Referência Bibliográfica: CEGALLA, 
Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 48. ed. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional, 2008.  
 
 
MATEMÁTICA: Resolução de situações-problema, envolvendo: adição, subtração, 
multiplicação, divisão, potenciação e radiciação com números reais; Mínimo múltiplo 
comum; Máximo divisor comum; Porcentagem; Razão e proporção; Regra de três 
simples e composta; Equações do 1º e dos 2º graus; Sistema de equações do 1º grau; 
Grandezas e medidas; Relação entre grandezas; Noções de Geometria: forma, ângulos, 
área, perímetro, volume; Juro simples e composto; Regra de Três; Gráficos e tabelas: 
execução e interpretação. 
 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E HISTÓRIA DO MUNICÍPIO 

Lei Orgânica do Município de Inúbia Paulista disponível em: 
https://inubiapaulista.sp.gov.br/legislacao/detalhe/11658/plei-organica-do-municipiop-/ 

História do Município 
https://inubiapaulista.sp.gov.br/cidade 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 

ASSISTENTE SOCIAL 

Questão Social/Desigualdade Social. Vulnerabilidade e risco social. Direitos 
socioassistenciais. Assistência Social e políticas sociais brasileiras. Proteção Social de 
Assistência Social. Território e territorialização. Estratégias de intervenção profissional 
nos campos de atuação com temáticas em família, criança, adolescente, idoso, 
população em situação de rua, trabalho infantil, exploração sexual, violência e abuso 
sexual da criança e do adolescente, gênero, raça, etnia e diversidade. Gestão de 
benefícios e Transferência de Renda. Conhecimentos específicos sobre política 
nacional de saúde mental. Legislação que regulamenta a profissão de Assistente Social. 
Regulamentações do CFESS sobre o trabalho profissional. O Trabalho do Assistente 
Social. Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS, Lei nº 8.742/1993). Política Nacional 
de Assistência Social. Sistema Único de Assistência Social – SUAS. Norma Operacional 
Básica do SUAS – NOB/SUAS e Norma Operacional Básica do SUAS RH (NOB 
SUAS/RH). Código de Ética dos profissionais de Serviço Social. Lei Brasileira de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015). Tipificação Nacional dos 
Serviços Socioassistenciais. Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. 
Plano Nacional de Promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes 

https://inubiapaulista.sp.gov.br/legislacao/detalhe/11658/plei-organica-do-municipiop-/
https://inubiapaulista.sp.gov.br/cidade
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à convivência familiar e comunitária. SINASE. Reforma Psiquiátrica e Política Nacional 
de Saúde Mental. Atuação do Assistente Social nos CAPS. Política de Humanização do 
SUS. Conselho Estadual de Assistência Social. Conselho Municipal de Assistência 
Social. Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. 
Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Assistência Social. 

 

DENTISTA 

Ética profissional, responsabilidade e trabalho em equipe. Educação em Saúde: 
conceitos básicos. Odontopediatria, Dentística, Cirurgia e Traumatologia, Odonto Social 
e Preventiva, Ortodontia Preventiva, Antibioticoterapia, Desinfecção, Periodontia, 
Endodontia, Prótese, Radiologia, Anestesiologia, Semiologia. Defeitos de 
desenvolvimento da região maxilofacial e oral, Anomalias dos dentes, Doação da polpa 
e do periápice, Infecções bacterianas, Doenças fúngicas e protozoárias, Infecções 
virais, Doenças imunológicas e alérgicas, Patologia epitelial, Patologias das glândulas 
salivares, Tumores dos tecidos moles, Distúrbios hematológicos, manifestações orais 
de doenças sistêmicas, Doenças dermatológicas, Dor facial e doenças 
neuromusculares, Anatomia do periodonto, Epidemiologia e microbiologia da doença 
periodontal, Placa e cálculos dentais, Patogênese da periodontite, Antissépticos, 
Filosofia do tratamento de canais radiculares, Obstrução dos canais radiculares, 
Assepsia e antissepsia em Endontia, prepara biomecânico dos canais radiculares, 
Cirurgias parendodônticas, Urgências em Endodontia, Classificação dos preparos 
cavitários, Cavidade classe I, II, III, IV e V de Black, Cavidades atípicas, Preparo 
cavitário para amálgamas e compósitos, Preparo cavitário para restauração metálicas 
fundidas, Materiais de restauração, Restaurações metálicas com ligas nobres e não 
nobres, Características e considerações clínicas quanto ao seu emprego, Materiais 
odontológicos para cimentação, Patologias oclusais e disfunções craniomandibulares: 
considerações relacionadas à prótese fixa e reabilitação oral. Preparo de dentes com 
finalidade protética. Núcleos, Coroas provisórias, Moldagem e modelo de trabalho, 
Registros oclusais e montagem em articuladores semi-ajustáveis, Forma e 
características das infraestruturas para próteses metalocerâmicas, Prova dos 
retentores, remoção em posição para soldagem e remontagem, Seleção de cor e ajuste 
funcional e estético, Cimentação provisória e definitiva, Estudos das definições, 
Extrações seriadas, Cárie dental, Prevenção da cárie dental, Anestésicos locais. 

 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

Agronomia e ciências ambientais. Gestão e manejo ambiental. Ecossistemas, manejo e 
impactos ambientais. Fiscalização e licenciamento ambiental. Legislação ambiental nas 
esferas federal, estadual e municipal. Noções gerais sobre Unidades de Conservação, 
Áreas de Preservação Permanentes e Parques Estaduais, Educação Ambiental, 
Ecologia e Meio Ambiente, Preservação e Conservação de Recursos Naturais. Poluição 
ambiental rural. Conservação dos recursos naturais. Saneamento básico rural. 
Influência do clima nos ecossistemas naturais e agroindustriais. A agropecuária e o 
desenvolvimento sustentável. Planejamento agropecuário. Administração, crédito e 
seguro rural. Avaliação e perícias agropecuárias. Comercialização agrícola. Gestão 
empresarial do agronegócio. Capital e custo de produção. Medidas de resultado 
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econômico. Fatores que afetam os resultados econômicos. Visão geral de mercado e 
marketing. Climatologia, meteorologia e agroclimatologia. Instrumentação e observação 
meteorológica. Radiação solar e plantas cultivadas. Temperatura do ar e do solo e 
plantas cultivadas. Relação solo, água planta. A água na atmosfera. Necessidade 
hídrica das culturas. Zoneamento agroclimático. Fenômenos de transporte de 
nutrientes. Transferência de calor e massa. Ebulição e condensação. Trocadores de 
calor. Solos, formação, constituição, propriedades químicas e físicas. matéria orgânica 
e organismos do solo. Solos, manejo e conservação. Fundamentos da ciência do solo. 
Introdução à fauna do solo. Microbiota do solo. Transformações bioquímicas dos 
nutrientes. Corretivos e fertilizantes: propriedades básicas; classificação e emprego. 
Nutrição mineral de plantas e adubação. Adubação verde e orgânica. Manejo da matéria 
orgânica do solo, amontoa e cobertura morta. Tecnologia de produção para grandes e 
pequenas culturas, horticultura geral, floricultura, fruticultura, olericultura, 
condimentares, preparo do solo e de mudas, adubação, semeadura, plantio, cultivo, 
tratos culturais, colheita, pós-colheita transporte e conservação. Plantas invasoras, 
manejo e controle. Herbicidas tipos e modo de ação. Paisagismo, parques e jardins. 
Manejo e Produção Florestal Genética e melhoramento vegetal e animal. Botânica e 
fisiologia vegetal. Construções Rurais. Entomologia agrícola. Proteção de plantas, 
defensivos agrícolas, características, tipos e emprego. Receituário agronômico. 
Fitopatologia, microbiologia e fitossanidade agrícola. Rizosfera e micro-organismos do 
solo. Fixação biológica do nitrogênio do solo e do ar. Manejo e a microbiota do solo. 
Conservação do solo e da água. Sustentabilidade do uso dos recursos solo e água. 
Infiltração, escoamento e conservação da água. Erodibilidade do solo. Práticas 
conservacionistas. Extensão rural. Desenvolvimento rural. Extensão rural. Tecnologia 
de produção de sementes. Unidades armazenadoras, tipos, utilidade e 
operacionalização. Técnicas de armazenagem de produtos agrícolas. Maturação e 
colheita dos grãos. Estrutura e composição química dos grãos. Propriedades físicas dos 
grãos. A água nos grãos. Recepção, amostragem, classificação, beneficiamento, 
processamento e armazenagem de grãos e sementes. Higrometria. Umidade de 
equilíbrio. Respiração e deterioração dos grãos. Pragas de grãos armazenados. 
Processos de seca e aeração de produtos agrícolas. Aeração e termometria de 
sementes e grãos. Máquinas, implementos agrícola e logística. Mecanização agrícola, 
colheita e colhedoras. Energia, motores e tratores. Sistemas de preparo do solo. 
Técnicas de manejo cultural. Semeadura, plantio e tratos culturais. Defesa fitossanitária. 
Tecnologia dos produtos agropecuários. Processamento e conservação de frutas. 
Bioquímica de alimentos. Microbiologia dos alimentos. Conservação de alimentos. 
Tecnologia do leite e derivados. Legislação específica. Lei nº 9.973, de 29 de maio de 
2000. Lei Nº 9.972, de 25 de maio de 2000 - institui a classificação de produtos vegetais. 
Decreto nº 1.102, de 21 de novembro de 1903. Decreto Nº 3.855, de 3 de julho de 2001. 
Decreto nº 6.268, de 22 de novembro de 2007 - regulamenta a lei nº 9.972/2000. 
Técnicas e sistemas de irrigação e drenagem.   
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ANEXO III – CRONOGRAMA PREVISTO 

 

EVENTO DATA HORARIO LOCAL 

Publicação do Edital 07 de fevereiro de 
2023. 14:00 www.ipell.com.br 

www.inubiapaulista.sp.gov.br  

Recursos de 
Impugnação do 

Edital 

08 e 09 de fevereiro 
de 2023. 0h às 23h59 www.ipell.com.br  

Período de 
Inscrições 

10 a 25 de fevereiro 
de 2023. 0h às 23h59 www.ipell.com.br  

Envio de 
documentação para 

Pessoas com 
Deficiência 

10 a 20 de fevereiro 
de 2023. 0h às 23h59 www.ipell.com.br  

Edital de 
Homologação das 

Inscrições 

27 de fevereiro de 
2023. Após as 14h00 www.ipell.com.br 

www.inubiapaulista.sp.gov.br  

Recurso da 
Homologação das 

Inscrições 

28 de fevereiro e 01 
de março de 2023. 0h às 23h59 www.ipell.com.br  

Edital de 
Convocação para a 

Prova Objetiva 
Pós-Recurso 

03 de março de 
2023. Após as 14h www.ipell.com.br 

www.inubiapaulista.sp.gov.br  

Prova Objetiva 12 de março de 
2023. 

Consultar Edital de 
Convocação 

www.ipell.com.br 
www.inubiapaulista.sp.gov.br  

Publicação do 
Gabarito 

13 de março de 
2023. Após as 16h www.ipell.com.br 

www.inubiapaulista.sp.gov.br  

Recurso do Gabarito 14 e 15 de março de 
2023. 0h as 23h59 www.ipell.com.br  

Edital de 
Convocação para 
Prova de Aptidão 

Física 

16 de março de 2023 Após as 16h www.ipell.com.br 
www.inubiapaulista.sp.gov.br  

Prova de Aptidão 
Física 

19 de março de 
2023. 

Consultar Edital de 
Convocação 

www.ipell.com.br 
www.inubiapaulista.sp.gov.br  

Gabarito  
Pós-Recurso 

20 de março de 
2023. Após as 16h www.ipell.com.br 

www.inubiapaulista.sp.gov.br  

Edital de 
Classificação Geral 
da Prova Objetiva 

27 de março de 
2023. Após as 16h www.ipell.com.br 

www.inubiapaulista.sp.gov.br  

Recurso da 
Classificação Geral 
da Prova Objetiva 

28 e 29 de março de 
2023. 0h às 23h59 www.ipell.com.br  

Edital Final de 
Classificação Geral 03 de abril de 2023 Após as 16h www.ipell.com.br 

www.inubiapaulista.sp.gov.br  

 

*As datas e/ou horários deste cronograma poderão, quando necessário, serem alteradas em prol 
do bom andamento do processo. Qualquer alteração será publicada no site www.ipell.com.br. 
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