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EDITAIS
SECRETARIA DA FAZENDA

EDITAL 007/2007
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
- ISS ESTIMATIVA
A Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, através da Secre-

taria Municipal da Fazenda faz publicar através do presente
edital as NOTIFICAÇÕES DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
aos Contribuintes abaixo relacionados, nos termos do art.
142, V, e art. 145 da Lei nº 2.415/70.

Lançamentos tributários, formalizados nos respectivos
Processos Administrativos, que neste ato ficam os Contri-
buintes notificados que o prazo para apresentação de defesa
é de 30 (trinta) dias a partir da presente publicação, sob pena
de inscrição em Dívida Ativa e cobrança executiva.

Inscrição Razão Social Processo (nº)
Municipal
138.681-01 NAIR KAKUDA OLIVEIRA CAMPOS 04.993-1/2.002
826.634-01 C I C CENTRO DE INFORMÁT. E COMP. LTDA. 41.362-2/2.001
981.966-01 ANTÔNIO ROBERTO MARQUES 46.009-4/2.001
1.035.240-01 MARCOS ROBERTO DA SILVA 53.587-6/2.001
1.043.625-01 J. R. FUNILARIA E PINTURA LTDA 57.334-7/2.002
498.181-01 LUIZ AUGUSTO GERMANO 30.004-9/2.002
1.043.625-01 LUIZ CARLOS VIEIRA 35.947-7/2.002
498.181-01 YONG SUK KIM 42.091-5/2.002
754.935-01 LÉA CRISTINA GARCIA DA COSTA 70.760-2/2.002
524.590-01 ROSA HELENA DE SOUZA MORAES 61.482-5/2.002
1.034.960-01 JOSÉ JORGE ATTENE 43.464-6/2.001
1.056.859-01 ELSON TEIXEIRA - ME 35.713-0/2.002

Ribeirão Preto, 10 de dezembro de 2007
WULF GALKOWICZ - Dir. Dep. Tributos Mobiliários
PMRP
MARCO CÉSAR PINTÃO - Supervisor Tributário
PMRP
Cód. 02.05.50

SECRETARIA DA FAZENDA

EDITAL 006/2007
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
A Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, através da Secre-

taria Municipal da Fazenda faz publicar através do presente
edital as NOTIFICAÇÕES DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
ao Contribuinte abaixo relacionado, nos termos do art. 142,
V, e art. 145 da Lei nº 2.415/70.

Lançamentos tributários, formalizados nos respectivos
Processos Administrativos, que neste ato ficam os mesmos
notificados que o prazo para apresentação de defesa é de 30
(trinta) dias a partir da presente publicação, sob pena de ins-
crição em dívida ativa e cobrança executiva.

Inscrição Razão Social Tributo Processo (nº)
763790/01 Sidneia Margarete Garisto ISSQN AI Nº 066-TA-37115.0/06
105416/01 Antonio Paulo Barillari ISSQN AI Nº 203-VA-26433.0/07
546755/01 Gil Empreendimentos

Imobiliários S/C Ltda. ISSQN AI Nº 220-D   -29687.8/07
546755/01 Gil Empreendimentos

Imobiliários S/C Ltda. ISSQN AI Nº 233-D  - 54722.6/07
546755/01 Gil Empreendimentos

Imobiliários S/C Ltda. ISSQN AI Nº 212-D  - 22047.2/07
546755/01 Gil Empreendimentos

Imobiliários S/C Ltda. ISSQN AI Nº 216-D  - 26073.3/07
070340/01 Mazza & Pereira Com.

e Rep. Ltda. ISSQN AI Nº 178-H1- 43313.1/07
1250019/01 BBS Consultores

Associados Ltda. ISSQN AI Nº 168-VA- 08314.9/07

WULF GALKOWICZ  - Dir. Dep. Tributos Mobiliários
PMRP

MARCO CÉSAR PINTÃO - Supervisor Tributário
PMRP
Cód. 02.05.50

TRANSERP
Empresa de Trânsito e Transporte Urbano
de Ribeirão Preto S/A

EDITAL DE ABERTURA
CONCURSO PÚBLICO Nº 004/2007
O Diretor Superintendente da Empresa de Trânsito e

Transporte Urbano de Ribeirão Preto - TRANSERP S/A,
Ten. Cel. Res. PM Antonio Carlos Muniz, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas por lei, torna pública a
abertura de inscrições e estabelece normas relativas à
realização de concurso público para provimento de vagas no
emprego de Agente Civil de Trânsito, observadas as dispo-

sições constitucionais referentes ao assunto, bem como, das
normas vigentes no regime de contratação estabelecidos
pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS:
 O Concurso será regido pelas instruções especiais abaixo

transcritas:
I - DO EMPREGO
1.1 - O concurso destina-se à admissão de empregos

atualmente vagos, dos que forem criados, dos que vagarem
e dos que forem necessários à TRANSERP, durante seu
prazo de validade nos termos da Constituição Federal, art.
37, inciso III, conforme segue:

1.2 - Condições Gerais:

Emprego Requisitos Nº Inicial Vencimento Carga Taxa de
de Vagas Horária Inscrição

Agente Civil de Trânsito Ensino Médio Completo  (antigo R$ 809,04 (oitocentos 36 horas
 2º grau) e Carteira Nacional de 07 e nove reais e quatro semanais,
Habilitação Cat. “A” (moto) e (sete)  centavos) podendo ser R$ 30,00
“B” (carro)  adotada (trinta reais)

escala de
 revesamento

1.2.1 - O candidato será admitido, em caráter de experiên-
cia, durante o qual será submetido ao curso de formação
profissional, no qual o candidato, ao final, deverá obter nota
mínima de aproveitamento igual a 70% (setenta por cento)
na avaliação final.

1.2.2 - O curso de Formação Profissional, regular-se-á
pelo respectivo plano de curso e pelas normas estabelecidas
pelo Regime Escolar do Centro de Treinamento da TRAN-
SERP S/A.

1.2.3 - O Curso de Formação Profissional realizar-se-á no
Centro de Treinamento da TRANSERP S/A, exigindo-se do

aluno tempo integral com freqüência obrigatória e dedicação
exclusiva.

1.2.3.1 - As atividades do curso de Formação profissional
poderão desenvolver-se nos turnos diurno e noturno, inclu-
sive aos sábados, domingos e feriados.

1.2.4 - O candidato que não obtiver, no mínimo, 70% (se-
tenta por cento) do total de pontos do Curso de Formação
Profissional e se não obtiver a freqüência integral no curso,
salvo faltas devidamente abonadas e justificadas, será con-
siderado reprovado.

1.2.4.1 - Somente o candidato APROVADO no curso terá

Segue...
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seu contrato de trabalho prorrogado por prazo indeterminado. 
II - DAS ATRIBUIÇÕES DO EMPREGO
2.1 - Agente Civil de Trânsito.
2.2 - Descrição sumária:
2.2.1 - Fiscalização do trânsito, aplicações de autuações

aos motoristas infratores das normas de trânsito vigentes,
em obediência ao Código de Trânsito Brasileiro, e legislação
complementar, como decretos, portarias e resoluções;

2.2.2 - Remoção de interferências;
2.2.3 - Efetivação de canalização e desvio;
2.2.4 - Operação de semáforos e acessos;
2.2.5 - Orientação de fluxo de veículos e pedestres;
2.2.6 - Fiscalização de obras em vias públicas;
2.2.7 - Identificação de problemas de sinalização;
2.2.8 - Identificação de problemas de segurança e fluidez;
2.2.9 - Travessia de pedestres e escolares;
2.2.10 - Manutenção de sinalização;
2.2.11 - Fiscalização com a utilização de instrumento ou

equipamento para o registro de infração;
2.2.12 - Atuação na orientação do trânsito em provas auto-

mobilísticas, ciclística, datas de pedestres, datas festivas
(natal, ano novo, carnaval, eleições, entre outras;

2.2.13 - Apoio a obras públicas;
2.2.14 - Shows e eventos;
2.2.15  - Operações emergenciais em enchentes, aciden-

tes graves, incêndios, greves, black-outs, solapamentos.
III - DAS INSCRIÇÕES
3.1 - As inscrições estarão abertas no período de 18/12/

2007, a partir das 09h00 a 27/12/2007, até às 24h00, atra-
vés da Internet no endereço eletrônico www.ribeirao
preto.sp.gov.br

3.2 - Para inscrever-se o candidato deverá:
a) Preencher na Internet a ficha de inscrição, que estará

disponível no endereço eletrônico www.ribeiraopreto.
sp.gov.br, link “CONCURSOS”, “CONCURSOS Transerp”,
escolhendo na tabela, na opção “Concurso Público nº 004/
2007”, “inscrição”;

b) Imprimir a ficha de inscrição que será o boleto bancário
destinado ao recolhimento da taxa de inscrição e o modelo
do atestado que será usado no teste de aptidão física;

c) Recolher, até o dia 28/12/2007, a taxa correspondente
à inscrição através da ficha de compensação impressa para
inscrição.

3.2.1 - Uma vez, verificadas falsidades de declarações ou
irregularidades na prova ou documentos, será anulada, a
qualquer tempo, a inscrição ou a prova do candidato, com en-
caminhamento da questão às autoridades competentes.

3.3 - Os candidatos que não dispuserem de computador
conectado à Internet poderão efetuar o preenchimento da
ficha nos computadores disponibilizados no local abaixo re-
lacionado:

Local Endereço Horário
Atendimento

Poupatempo Av. Pres. Kennedy nº 1.500 09h às 19h
Ribeirão Preto (2ª à 6ª)

09h às 15h
(sábado)

Sede da Rua Gal. Câmara nº 2.910 08h às 11:30h
TRANSERP e das

13:30h as 17:00h
(2ª à 6ª feira)

3.4 - Não haverá prorrogação do prazo de inscrições.
3.5 - O candidato antes de confirmar sua inscrição, deverá

conferir os seus dados, sendo de sua total responsabilidade
a veracidade e correção das informações cadastradas no ato
da inscrição, ainda que a mesma tenha sido realizada por
atendente no local estabelecido para sua realização, previs-
to no item 3.3.

3.5.1 - Quaisquer alterações nos dados apresentados no
ato da inscrição poderão ser requeridas, somente a título de
correção da digitação, do dia 02/01/2008 até o dia 10/01/

2008. Após esta data não poderão ser feitas alterações,
sendo de inteira responsabilidade dos candidatos.

3.5.1.1 - As alterações deverão ser solicitadas pessoalmen-
te na sede da TRANSERP, sita na Rua Gal. Câmara nº
2.910, Jd. Pres. Dutra, no horário das 09h00 às 16h00, onde
deverá preencher, de próprio punho, o requerimento de cor-
reção de dados de inscrição.

3.6 - Candidatos portadores de deficiência: dada a nature-
za do emprego, que exige aptidão plena do candidato para
desempenhá-la, não haverá reserva de vagas para portado-
res de deficiência, de acordo com o artigo 38 do Decreto Fe-
deral 3.298 de 20 de dezembro de 1.999 que regulamenta a
Lei Federal nº 7.853 de 24 de outubro de 1.989.

 IV - DAS PROVAS
 4.1 - O concurso constará de Prova Geral, Teste de Apti-

dão Física e Avaliação Psicológica.
4.1.1 - Da Prova Geral: Composta de questões objetivas de

múltipla escolha de Português, Matemática, Legislação de
Trânsito e Direito Penal, conforme programa constante no
Anexo I e será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem)
pontos e terá caráter eliminatório e classificatório.

4.1.1.1 - O candidato não habilitado será excluído do Con-
curso Público.

4.1.1.2. - Será considerado habilitado o candidato que obti-
ver nota igual ou superior a 50 (cinqüenta) pontos na prova
geral. Serão convocados para o Teste de Aptidão Física os
100 (cem) primeiros candidatos aprovados e classificados
na prova geral, bem como os candidatos empatados na últi-
ma posição classificatória.

4.1.2 - Do Teste de Aptidão Física: Consistirá na avaliação
da condição física do candidato para o exercício das funções
do cargo.

4.1.2.1 - Será de caráter eliminatório, isto é, somente pas-
sarão à avaliação psicológica, os habilitados no Teste de
Aptidão Física.

4.1.3 - Da Avaliação Psicológica: consistirá na aplicação
de entrevistas e de testes psicológicos para a avaliação da
personalidade e de aptidões, visando aferir se o candidato
possui perfil adequado ao exercício das atividades inerentes
à função de Agente Civil de Trânsito.

4.1.3.1 - Será considerado recomendado, o candidato que
se adequar ao perfil do cargo de Agente Civil de Trânsito.

4.1.3.2 - Será considerado não recomendado, o candidato
que demonstrar inadequação ao perfil do cargo de Agente
Civil de Trânsito.

4.1.3.3 - Será eliminado do concurso público o candidato
considerado não recomendado na avaliação psicológica.

V - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
5.1 - Da Prova Geral:
5.1.1 - A prova realizar-se-á em data, local e horário a se-

rem oportunamente divulgados, através do Diário Oficial do
Município, com afixação na TRANSERP, sita na rua Gal. Câ-
mara nº 2.910, Jd. Pres. Dutra, Ribeirão Preto-SP.

5.1.2 - A partir da data da publicação destas informações,
no Diário Oficial do Município, o candidato também poderá
consultar pela Internet o local onde irá realizar a prova atra-
vés do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br, no link “CON-
CURSOS”, “CONCURSOS TRANSERP”, escolhendo na ta-
bela, na opção “Concurso Público nº 004/2007”, “pesquisa”.

5.1.3 - Para a realização da prova, o candidato deverá es-
tar munido de:

- Protocolo de inscrição;
- Cédula de identidade original (RG) ou Carteira de Órgão

ou Conselho de Classe ou Carteira de Trabalho e Previdên-
cia Social (CTPS) ou Certificado Militar ou Carteira Nacional
de Habilitação expedida nos termos da Lei Federal nº 9.503/
97 e dentro do prazo de validade;

 - Caneta esferográfica, tipo comum, com carga de cor
AZUL OU PRETA;

- Lápis e borracha.
5.1.4 - Não será admitido no local da prova, o candidato

...Continuação
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que se apresentar após o horário estabelecido para o fecha-
mento dos portões, devendo o mesmo comparecer ao local
com antecedência de 01h, pois os mesmos serão fechados
15 (quinze) minutos antes do início da prova.

5.1.4.1 - Após o fechamento dos portões, nenhum candida-
to, sob qualquer hipótese poderá ingressar no local da prova.

5.1.4.2 - O candidato, para ingressar no local da prova, de-
verá portar documento de identificação conforme item 5.1.3,
não lhe sendo permitida a entrada ou entrega do documento
após o horário do fechamento dos portões.

5.1.4.3 - Ainda que o candidato esteja no interior do local das
provas, se estiver sem seu documento de identificação conforme
item 5.1.3, será impedido de realizar prova e retirado.

5.1.5 - A duração da prova será de 03 (três) horas, já in-
cluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.

5.1.6 - Durante a execução da prova, não será permitida
consulta à legislação, livro, revista ou folheto, equipamento
eletrônico de comunicação, o uso de máquina calculadora, como
também não será admitida a comunicação entre os candidatos.

5.1.6.1 - Os telefones celulares deverão ser desligados e
guardados na bolsa ou sob a carteira do candidato.

5.1.7 - Não será permitido ao candidato, ausentar-se da
sala de provas sem estar acompanhado por fiscal.

5.1.7.1 - O uso dos sanitários e da água após o início da
prova, somente será permitido após o candidato ter assinado
a lista de presença e a sua folha de respostas.

5.1.7.2 - O candidato, quando de sua saída da sala da prova,
não poderá levar bolsa, celular ou objeto relacionado à prova.

5.1.7.3 - É assegurado ao fiscal de sala e ao de corredor, o
direito e dever, em caso de dúvida, de proceder à verificação.

5.1.8 - O candidato só poderá retirar-se do local de aplica-
ção da prova, após decorrida 01h hora do início, devendo
entregar ao Fiscal da Sala o caderno de questões e respec-
tiva folha de respostas. Não serão computadas questões não
respondidas, que contenham rasuras, que não tenham sido
respondidas com esferográfica azul ou preta, ou que con-
tenham mais de uma alternativa assinalada.

5.1.8.1 - O candidato ficará desobrigado da entrega do ca-
derno de prova ao fiscal, caso retire-se da sala após 02
(duas) horas do início de sua aplicação.

5.1.9 - O penúltimo e o último candidato que terminarem a
prova, sairão juntos da sala devendo acompanhar o processo de
lacração das folhas de respostas, assinando como testemunhas.

5.1.10 - Não haverá segunda chamada ou repetição da prova,
importando a ausência ou o atraso do candidato, na sua exclu-
são, seja qual for o motivo alegado, como também sob nenhuma
alegação será feita prova fora do local pré-estabelecido.

5.1.11 - O não comparecimento à prova, ou infringência de
quaisquer dos itens deste edital, excluirá automaticamente o
candidato do Concurso.

5.1.12 - Eventuais recursos sobre questões, poderão ser
apresentados em duas vias, na TRANSERP, sita na Rua
Gal. Câmara nº 2.910, Jd. Pres. Dutra, no horário das
09h00 às 16h00, nos 02 (dois) dias úteis, subseqüentes
à realização da prova.

5.1.13 - O gabarito oficial será publicado no Diário Oficial
do Município, afixado na TRANSERP, sita na Rua Gal.
Câmara nº 2.910, Jd. Pres. Dutra, e disponibilizado na In-
ternet no endereço eletrônico: www.ribeiraopreto.sp.gov.br,
no link “CONCURSOS”, “CONCURSOS TRANSERP”, esco-
lhendo na tabela, na opção “Concurso Público nº 004/2007”,
“GABARITO”, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a
realização da prova.

5.1.13.1 - Eventuais recursos sobre o gabarito, poderão ser
apresentados em duas vias, na TRANSERP, sita na Rua Gal.
Câmara nº 2.910, Jd. Pres. Dutra, no horário das 09h00 às
16h00, nos 02 (dois) dias úteis, subseqüentes à sua
publicação.

5.1.14 - Será considerado aprovado na prova geral aquele
que obtiver pontuação igual ou superior a 50% (cinqüenta)
do total previsto.

5.2 - Do Teste de Aptidão Física:
5.2.1 - Para a realização do teste de aptidão física, serão

convocados os 100 (cem) primeiros candidatos aprovados e
classificados na prova geral, bem como os candidatos empa-
tados na nota do corte.

5.2.2 - O teste realizar-se-á em data, local e horário a serem
oportunamente divulgados, através do Diário Oficial do Muni-
cípio, com afixação no local das inscrições e na TRANSERP,
sita na Rua Gal. Câmara nº 2.910, Jd. Pres. Dutra.

5.2.3 - A partir da data da publicação destas informações,
no Diário Oficial do Município, o candidato também poderá
consultar pela Internet o local onde irá realizar o teste através
do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br, no link “CONCUR-
SOS”, “CONCURSOS TRANSERP”, escolhendo na tabela,
na opção “Concurso Público nº 004/2007”, “pesquisa”.

5.2.4 - Para a realização da prova, o candidato deverá es-
tar munido de:

- Protocolo de inscrição;
- Cédula de identidade original (RG) ou Carteira de Órgão

ou Conselho de Classe ou Carteira de Trabalho e Previdên-
cia Social (CTPS) ou Certificado Militar ou Carteira Nacional
de Habilitação expedida nos termos da Lei Federal nº 9.503/
97 e dentro do prazo de validade.

5.2.5 - Não será admitido no local da prova, o candidato
que se apresentar após o horário estabelecido para o fecha-
mento dos portões, devendo comparecer ao local com ante-
cedência de 01 (uma) hora, pois os mesmos serão fechados
15 (quinze) minutos antes do início da prova.

5.2.6 - O candidato convocado para o teste de aptidão física
deverá apresentar-se munido de Atestado Médico, emitido com
no máximo 07 (sete) dias de antecedência à data da prova,
comprovando estar APTO a realizar esforço físico e todas as
modalidades constantes nas tabelas previstas no item 5.3.13.

5.2.6.1 - O candidato que comparecer sem o atestado mé-
dico, em hipótese alguma, irá realizar a prova e estará auto-
maticamente eliminado do concurso.

5.2.6.2 - Aos casos de alteração psicológica e/ou fisiológi-
ca temporários que impossibilitem a realização das provas
ou diminuam a capacidade dos candidatos não serão conce-
didos qualquer tratamento privilegiado.

5.2.7 - O candidato deve apresentar-se com roupa apro-
priada para prática desportiva.

5.2.8 - O aquecimento e preparação para a prova são de
responsabilidade do candidato.

5.2.9 - Não haverá repetição na execução dos testes, ex-
ceto nos casos em que a banca examinadora concluir pela
ocorrência de fatores de ordem técnica, não provocados pelo
candidato, que tenham prejudicado o seu desempenho.

5.2.10 - Em razão de condições climáticas ou de força
maior, a critério da banca examinadora, o Teste de Aptidão
Física poderá ser adiado ou interrompido, acarretando novo
horário e/ou data a serem estipulados e divulgados aos can-
didatos presentes.

5.2.11 - Serão considerados habilitados no Teste de Apti-
dão Física, somente os candidatos que obtiverem o mínimo
exigido nas 04 (quatro) modalidades, conforme item 5.2.13.

5.2.12 - O teste de Aptidão Física será feito de acordo com
as tabelas abaixo relacionadas:

5.2.13 - PARA SEREM CONSIDERADOS APTOS OS
CANDIDATOS DEVERÃO FAZER O MÍNIMO EXIGIDO NAS
QUATRO MODALIDADES CONFORME TABELA ABAIXO:

 
TABELA “1” - TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - MASCULINO:
FAIXA ETÁRIA Testes / Valores mínimos
Idade Corrida Barra Abdominal Corrida

de 50m de 12 Min.
Até 20 anos 7’25 06 36 2600m
de 21 a 25 anos 7’50 05 34 2500m
de 26 a 30 anos 7’75 04 32 2400m
de 31 a 35 anos 8’00 03 30 2300m
de 36 a 40 anos 8’25 02 28 2200m
Acima de 40 anos 8’50 01 26 2100m



Diário Oficial12 - Sexta-feira, 14 de Dezembro de 2007

EDITAIS

FAIXA ETÁRIA Testes / Valores mínimos
Idade Corrida de Apoio de Abdominal Corrida de

50m  frente 12 Min.
Até 20 anos 8’50 26 28 2200m
de 21 a 25 anos 8,75 24 26 2100m
de 26 a 30 anos 9’00 22 24 2000m
de 31 a 35 anos 9’25 20 22 1900m
de 36 a 40 anos 9’50 18 20 1800m
Acima de 40 anos 9’75 16 18 1700m

5.2.14 - Da Execução das Provas do Exame de Teste de
Aptidão Física.

5.2.14.1 - Do Teste Corrida de 50 metros.
Para o sexo masculino ou feminino:
 a) O candidato deverá percorrer a distância de 50 metros

no menor tempo possível.
b) A prova será realizada em uma pista de atletismo, ou em

uma área demarcada.
c) A posição de saída é em afastamento antero-posterior

das pernas e com pé da frente o mais próximo possível da
marca de largada (saída).

d) A voz de comando será “ATENÇÃO...JÁ!!!" Será acio-
nado o cronômetro no Já e TRAVADO NO MOMENTO EM
QUE O CANDIDATO CRUZAR A MARCA DE CHEGADA.

e) Caso ocorra necessidade por força maior de se repetir
o teste, haverá um intervalo de 05 minutos.

f) O resultado da prova será o tempo de percurso dos 50
metros em segundos e centésimos de segundos.

g) O candidato que atingir o mínimo exigido na tabela aci-
ma estará apto para realizar a próxima modalidade.

5.2.14.2 - Do Teste de Barra Fixa.
5.2.14.2.1 - Para o sexo masculino:
a) Posição inicial: o candidato deverá dependurar-se na

barra, com pegada livre (pronação ou supinação), mantendo
os braços estendidos e, quando autorizado, deverá iniciar a
execução;

b) Execução: inicia-se o movimento com a flexão do braço,
até que o queixo ultrapasse a parte superior da barra, esten-
dendo novamente o braço e voltando à posição inicial, sendo
assim considerado um movimento completo (uma flexão). O
movimento só se completa com a total extensão dos braços.
A não-extensão total dos braços e início de nova execução
é considerada como movimento incorreto e não computado
na performance do candidato;

c) O candidato que atingir o mínimo exigido na tabela aci-
ma estará apto para realizar a próxima modalidade.

5.2.14.2.1.1 - Serão proibidos ao candidato do sexo
masculino, quando do Teste de Barra Fixa:

a) tocar com o(s) pé(s) ao solo após o início das execu-
ções, sendo permitida a flexão de perna(s), para evitar o to-
que ao solo;

b) após a tomada de posição inicial, receber qualquer tipo
de ajuda física;

c) utilizar luvas ou qualquer outro artifício para proteção
das mãos ou;

d) apoiar o queixo na barra.
5.2.14.3 - Do teste Apoio de frente sobre o banco (flexão e

extensão dos braços em decúbito ventral).
5.2.14.3.1 - Para o sexo feminino:
a) Apoiar as mãos no solo, braços totalmente estendidos

e indicadores paralelos voltados para a frente, apoiar os joe-
lhos próximos à borda do banco sueco de aproximadamente
30 (trinta) centímetros de altura.

b) Após tomar esta posição transversal ao banco, dado o
comando iniciar, a mulher deverá flexionar os braços (coto-
velos) e estendê-los, devendo ser observado o ritmo durante
as repetições dos exercícios, retornando a posição inicial e
sucessivamente.

c) O objetivo do teste é a execução do maior número de

repetições corretas em 01 (um) minuto, sendo, entretanto,
permitindo o repouso entre os movimentos.

d) As execuções incorretas ou movimentos incompletos
não serão computados.

e) O candidato que atingir o mínimo exigido na tabela aci-
ma estará apto para realizar a próxima modalidade.

5.2.14.4 - Do Teste de Flexão Abdominal.
5.2.14.4.1 - Para o sexo masculino ou feminino:
a) Posição inicial: o candidato na posição deitado em de-

cúbito dorsal, pernas unidas e estendidas e braços estendi-
dos atrás da cabeça, tocando o solo.

b) Execução: ao comando “iniciar”, o candidato flexionará
simultaneamente o tronco e os membros inferiores na altura
do quadril, lançando os braços à frente, de modo que a planta
dos pés se apóie totalmente no solo e a linha dos cotovelos
coincida com a linha dos joelhos e, em seguida, voltará à po-
sição inicial, completando uma repetição.

c) Os candidatos terão o prazo de 01 (um) minuto para
executar o número mínimo de repetições. O candidato que
atingir o mínimo exigido na tabela acima estará apto para
realizar a próxima modalidade.

5.1.14.5 - Do Teste de Corrida de 12 minutos
5.2.14.5.1 - Para o sexo masculino ou feminino:
a) O candidato deverá realizar um percurso previamente

demarcado, conforme tabela acima, no tempo máximo de 12
minutos.

b) O candidato poderá, durante os 12 minutos, deslocar-se
em qualquer ritmo, correndo ou caminhando, podendo, inclu-
sive, parar e depois prosseguir, desde de que cumpra o per-
curso exigido conforme a tabela acima.

c) O número de avaliados em cada teste ficará a cargo do
responsável por sua aplicação.

d) O início da prova far-se-á sob a voz de comando “ATEN-
ÇÃO...JÁ”, quando estiverem faltando 2 (dois) minutos para
o término será dado um apito de atenção; após encerrarem-
se os 02 (dois) minutos, será dado o apito final de encerra-
mento dos 12 (doze) minutos.

e) Ao toque do apito final, todos os candidatos deverão
permanecer na pista, no local onde estava ao ouvirem o som do
apito, sendo que deverão ficar de pé, podendo andar transversal-
mente na pista, onde aguardarão a anotação do percurso.

5.3 - Da Avaliação Psicológica
5.3.1 - A Avaliação Psicológica, terá caráter eliminatório.

Será realizada por profissionais devidamente credenciados
pelo Conselho Regional de Psicologia;

5.3.2 - Para a realização da Avaliação Psicológica e atos
pertinentes ao processo, serão utilizados procedimentos e
instrumentos técnicos que atendam as normas em vigor dos
Conselhos Federal e Regional de Psicologia;

5.3.3 - A Avaliação Psicológica destina-se à avaliação do
perfil psicológico do candidato, a fim de verificar sua aptidão,
capacidade de adaptação e seu potencial de desempenho
positivo como Agente de Trânsito, de acordo com os parâme-
tros do perfil psicológico estabelecido para o cargo em vigor
na TRANSERP;

5.3.4 - O perfil psicológico do cargo objeto do Concurso é
constituído por um rol de características de personalidade e
inteligência, que permitem ao indivíduo se adaptar e apre-
sentar desempenho adequado, enquanto ocupante do cargo
de Agente de Trânsito da TRANSERP;

5.3.5 - Os resultados finais serão obtidos por meio da aná-
lise técnica global de todo o material produzido pelo candida-
to no transcorrer desta etapa do Concurso, sendo observa-
das as orientações e parâmetros contidos nos manuais dos
instrumentos técnicos utilizados nas avaliações;

5.3.6 - A inaptidão na Avaliação Psicológica não pressu-
põe a existência de transtornos mentais; indica, tão somente,
que o avaliado não atendeu, à época dos exames, aos parâ-
metros exigidos para o exercício das funções de Agente de
Trânsito;

5.3.7 - Para a divulgação dos resultados, bem como os

Segue...
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motivos que ensejaram as inaptidões dos candidatos, será
observado o previsto na Resolução nº 01/2002 do Conselho
Federal de Psicologia, que cita no caput do seu artigo 6º que
“a publicação do resultado da avaliação psicológica será
feita por meio de relação nominal, constando os candidatos
indicados” ... e, no § segundo que, “será facultado ao candi-
dato, e somente a este, conhecer o resultado da avaliação
por meio de entrevista devolutiva”.

5.3.8 - A entrevista devolutiva é o procedimento técnico, no
qual um psicólogo de posse dos protocolos de testes psico-
lógicos elaborados pelo candidato, bem como do perfil psico-
lógico exigido para o cargo, explica-lhe qual foi a sua inade-
quação ao perfil, orienta-o em função dos resultados obtidos
e esclarece suas eventuais dúvidas.

5.3.9 - Os indicadores, componentes do perfil exigido, se-
guem relacionados no quadro abaixo:

Itens do Perfil Perfil Exigido
01 Inteligência geral Adequada
02 Relacionamento interpessoal Elevado
03 Resistência à fadiga psicofísica Boa
04 Nível de ansiedade Diminuído
05 Domínio psicomotor Bom
06 Capacidade de improvisação Adequada
07 Controle Emocional Elevado
08 Agressividade Controlada e bem

canalizada Adequada
09 Sinais fóbicos Ausentes
10 Sinais disrítmicos Ausentes
11 Impulsividade Diminuída
13 Criatividade Elevada
14 Disposição para o trabalho Elevada
15 Grau de iniciativa e decisão

(autonomia) Elevado
16 Capacidade de liderança Boa
17 Fluência verbal Adequada

6.3.2 - maior número de filhos menores de 14 (quatorze)
anos, conforme declaração no ato da inscrição;

6.3.3 - sorteio.
6.4 - No prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da data da

publicação da classificação final, que discriminará em
separado as notas e critérios de desempate, o candidato po-
derá apresentar recurso na sede da TRANSERP, sita na
Rua Gal. General Câmara nº 2.910, Jd. Pres. Dutra, no ho-
rário das 09h00 às 16h00, desde que devidamente justifica-
do, o que só será admitido para o único efeito de correção de
notório erro de fato.

VII - DA ADMISSÃO:
7.1 - O aproveitamento do candidato será feito respeitan-

do-se a ordem de classificação, de acordo com as necessi-
dades da TRANSERP, não gerando o fato de sua aprovação,
o direito à admissão.

7.2 - Os candidatos quando convocados para manifesta-
rem interesse na sua admissão, serão submetidos a exame
médico admissional, em caráter eliminatório.

7.2.1 -  O exame médico admissional terá por objetivo a ve-
rificação das condições de saúde do candidato, em relação às
tarefas que executará no exercício de suas funções e nas
condições em que estas são realizadas, considerando: tempo
de permanência em pé; condições adversas de clima como:
sol, chuva e frio; capacidade para percorrer, a pé, longas dis-
tâncias e condição para levantamento e tração de pesos.

7.3 - Dos documentos: (cópia autenticada ou original para
conferência)

7.3.1 - Certidão de estado civil;
7.3.2 - Cédula de Identidade;
7.3.3 - Cadastro de Pessoa Física “CPF”;
7.3.4 - Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral

(comprovante de voto ou justificativa);
7.3.5 - Cartão de Inscrição no PIS/PASEP ou pesquisa jun-

to à CEF e Banco do Brasil;
7.3.6 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes, sem uso

e sem data);
7.3.7 - Certificado de Reservista com a respectiva circuns-

crição militar, para os candidatos do sexo masculino;
7.3.8 - Certidão de nascimento dos filhos menores de 18

(dezoito) anos;
7.3.9 - Caderneta de Vacinação atualizada dos filhos me-

nores de 5 anos;
7.3.10 - Certificado de conclusão da escolaridade, exigido

para o respectivo cargo, reconhecido pelo MEC;
7.3.11 - Carteira Nacional de Habilitação A (moto) e B (car-

ro) ou superior;
7.3.12 - Certidões de antecedentes criminais da Justiça

Federal ou Estadual, todas da cidade/município e/ou da ju-
risdição onde residiu nos últimos cinco anos, expedidas no
máximo, há seis meses;

7.4 - DAS CONDIÇÕES:
7.4.1 - Ser brasileiro nato ou naturalizado ou gozar das

prerrogativas previstas na Legislação Vigente;
7.4.2 - Ter idade mínima de 18 anos;
7.4.3 - Gozar de boa saúde física e mental, compatíveis

com o exercício das funções que competem ao cargo;
7.4.4 - Estar quites com as obrigações do serviço militar, se

do sexo masculino, observada a legislação em vigor;
7.4.5 - Não registrar antecedentes criminais e estar em

gozo dos direitos civis, políticos e eleitorais, bem como nada
ter que o desabone e torne incompatível o desempenho de
suas funções;

7.4.6 - Não ter sido exonerado ou demitido do serviço pú-
blico por justa causa;

7.4.7 - Não se encontrar aposentado de cargo, emprego ou
função público de acumulação proibida com o exercício do
novo cargo.

7.4.8 - O candidato ou seu procurador, terá um prazo de
no máximo 03 (três) dias úteis, a contar da data do rece-
bimento da notificação que precederá a contratação, para

5.3.10 - O candidato deverá comparecer ao local designa-
do para o exame no horário marcado, munido de documento
de identificação.

5.3.11 - A recusa ou não comparecimento eliminará o can-
didato, sem direito à reclamação futura.

5.3.12 - Não haverá segunda chamada ou repetição de
exame seja qual for o motivo alegado.

5.3.13 - Os candidatos aptos no exame psicológico e psi-
cotécnico serão submetidos a exame médico em caráter
eliminatório.

5.3.14 - O candidato deverá comparecer ao local designa-
do para o exame no horário marcado, munido de documento
de identificação conforme item 5.1.3.

5.3.15 - A recusa ou não comparecimento eliminará o can-
didato, sem direito à reclamação futura.

5.3.16 - Não haverá segunda chamada ou repetição de
exame seja qual for o motivo alegado.

5.3.17 - Aos casos de alteração psicológica e/ou fisiológica
temporários que impossibilitem a realização das provas ou
diminuam a capacidade dos candidatos não serão concedi-
dos qualquer tratamento privilegiado.

VI - DA APROVAÇÃO
6.1 - A TRANSERP publicará, no Diário Oficial do Municí-

pio de Ribeirão Preto, com afixação na sua sede, sita na Rua
Gal. Câmara nº 2.910, Jd. Pres. Dutra, a listagem de classi-
ficação final. O candidato também poderá pesquisar sua
classificação na Internet no endereço eletrônico: www.
ribeiraopreto.sp.gov.br, no link “CONCURSOS”, “CONCUR-
SOS TRANSERP”, escolhendo na tabela, na opção “Concur-
so Público nº 004/2007”, “RELAÇÃO DOS APROVADOS”.

6.2 - A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de
documentos verificados posteriormente, eliminará o candida-
to do Concurso, anulando os atos decorrentes da inscrição.

6.3 - Em caso de igualdade de classificação terá preferên-
cia sucessivamente o candidato que:

6.3.1 - tiver maior idade;

...Continuação
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manifestar seu interesse em assumir o cargo. A omissão ou
negação do candidato ou de seu procurador será considera-
da como renúncia à nomeação.

7.4.9 - Em casos de excepcional interesse público, o can-
didato poderá ser convocado em caráter de urgência tendo
prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a manifestação de
seu interesse.

VIII - DA COMISSÃO
8.1 - Ficam designados os seguintes membros, sob a pre-

sidência da primeira, para comporem a comissão organiza-
dora do presente concurso:

RICARDO QUEIROZ LIPORASSI - Presidente
NIVALDO BRAZ ANELI - Membro
NILTON ARAÚJO DE FIGUEREDO - Membro
REYNALDO LAPATE - Membro
SEBASTIÃO SALVADOR MISSÃO - Membro
IX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 - A inscrição do candidato importará no conhecimento

das presentes instruções e na aceitação tácita das condi-
ções do concurso, tais como se acham estabelecidas neste
edital e nas normas legais pertinentes.

9.2 - A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades de
documentos, mesmo que verificadas posteriormente, impli-
cará na nulidade de inscrição e desqualificação do candida-
to, com todas as suas decorrências, sem prejuízo das medi-
das de ordem administrativa, civil e criminal.

9.3 - O candidato classificado obriga-se a manter atuali-
zado seu endereço perante a TRANSERP.

9.4 - O presente concurso terá validade de 02 (dois) anos,
a contar da data de sua homologação, podendo ser prorroga-
do por igual período, conforme interesse e oportunidade da
Municipalidade e mediante autorização da Superintendência.

9.5 - Os casos omissos serão resolvidos pela TRANSERP,
através de sua Superintendência, amparada pela sua Asses-
soria Jurídica.

9.6 - Caberá ao Superintendente da TRANSERP a homo-
logação dos resultados finais.

Ribeirão Preto, 14 de dezembro de 2007
TEN. CEL. RES. PM ANTÔNIO CARLOS MUNIZ
Diretor Superintendente
JOSÉ LUIZ DEL ROSSO
Diretor Administrativo, Financeiro e Transporte
 
ANEXO I
PROGRAMA DA PROVA GERAL
Português:
- Fonética e fonologia
- Divisão silábica

- Acentuação gráfica
- Emprego do hífen
- Ortografia
- Pontuação
- Estrutura das palavras
- Classes gramaticais
- Flexão verbal e nominal
- Pronomes: emprego e colocação
- Empregos de tempos e modos verbais, vozes do verbo
- Concordância nominal e verbal
- Crase
- Interpretação de texto
- Análise sintática: termos da oração, classificação de ora-

ções
- Regência verbal
- Figuras
- Vícios de Linguagem
Matemática:
- Campos Numéricos
- Expressões Algébricas
- Potenciação
- Radiciação
- Equação e Inequação do 1º grau
- Fatoração
- Regra de Três Simples e Composta
- Porcentagem
- Juros Simples e Compostos
- Desconto Simples e Composto: Por Dentro e Por Fora
- Equação do 2º grau
- Funções do 1º e do 2º graus
- Geometria
- Trigonometria
- Relações e funções
- Logaritmo
- Sistema decimal de medidas: Unidade de comprimento e

superfície.
- Áreas das Figuras Planas.
Legislação de Trânsito:
- Código de Trânsito Brasileiro;
- Resoluções do CONTRAN;
- Princípios de Direção Defensiva;
- Noções elementares de primeiros socorros.
Direito Penal:
- Título XI - “Dos Crimes Contra a Administração Pública”,

sendo Capítulo I, “Dos Crimes Praticados por Funcionário
Público Contra a Administração em Geral” e Capítulo II, “Dos
Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em
Geral”.
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TRANSERP
Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A

EXTRATO CONTRATUAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0119/06
TOMADA DE PREÇOS 001/07
Contratante: TRANSERP - Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribei-

rão Preto S/A.
Contratada: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de

gerenciamento, implementação e administração do “Cartão Alimentação”.
Valor Global Estimado:
R$ 570.361,20 (Quinhentos e setenta mil trezentos e sessenta e um reais e vinte

centavos), com a taxa de administração de - 2,02% (dois vírgula zero dois por cen-
to negativos), a ser pagos em 12 (doze) parcelas.

Prazo: O prazo do Contrato é pelo período de 12 (doze) meses, de 10/12/2007
à 09/12/2008, nos termos do Art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.

Ribeirão Preto, 14 de dezembro de 2007
Ten. Cel. Res. PM. ANTONIO CARLOS MUNIZ
Diretor Superintendente - TRANSERP S/A
JOSÉ LUIZ DEL ROSSO
Diretor Adm. e Financeiro - TRANSERP S/A


