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EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DAS INSCRIÇÕES 
E DE ALTERAÇÃO NA DATA DE APLICAÇÃO DAS PROVAS 

 

A Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba – URBES, através da sua Comissão Responsável pelo 
Processo Seletivo em epígrafe, resolve expedir a presente RETIFICAÇÃO ao Edital de Abertura de Inscrições, para fazer constar 
os itens alterados conforme: 

 

 Item 2.2. A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente pela internet, no período de 11 de outubro a 15 de dezembro 
2013, através do site www.publiconsult.com.br. O candidato deverá escolher na guia "Inscrições Abertas", o Processo 
Seletivo em referência e preencher corretamente os campos relativos aos formulários de "Cadastramento" e de 
"Inscrição"; a seguir, deverá imprimir o boleto referente à taxa de inscrição e efetuar o seu pagamento até a data de 
vencimento (16 de dezembro de 2013) em qualquer agência bancária, através de internet banking, ou em qualquer 
estabelecimento autorizado a receber pagamento de documentos de compensação bancária (casas lotéricas, correios, 
etc.). 

 

 Item 2.3.4.7. O candidato que tiver a solicitação indeferida e/ou recurso indeferido, e ainda assim queira participar do 
Processo Seletivo, deverá acessar a Área do Candidato no site www.publiconsult.com.br, digitar seu CPF e senha; a 
seguir, na área "Histórico", deverá selecionar o Processo Seletivo em andamento, clicar em "imprimir 2ª via de boleto" 
e efetuar o pagamento do boleto bancário referente à taxa de inscrição, até 16 de dezembro de 2013, devendo observar 
o disposto no item 2.2 e seus subitens. 

 

 Item 5.2. As provas serão realizadas no município de Sorocaba/SP, com data prevista para o dia 05 de janeiro de 2014 
(domingo), às 9h00. 

 

 Anexo IV – Conteúdo Programático – DESENHISTA DE AUTOCAD: 

Conhecimentos Específicos: Conhecimentos de AUTOCAD. Conhecimentos Técnicos em Desenho; ABNT NBR 
10582:1988 - Apresentação da folha para desenho técnico - Procedimento; ABNT NBR 8196:1999 - Desenho técnico - 
Emprego de escalas; ABNT NBR 8403:1984 - Aplicação de linhas em desenhos - Tipos de linhas - Larguras das linhas – 
Procedimento; ABNT NBR 10068:1987 - Folha de desenho - Leiaute e dimensões – Padronização; ABNT NBR 
10067:1995 - Princípios gerais de representação em desenho técnico – Procedimento; Formatos e Padronização; Cortes; 
Mapas; Plantas; Conceito de Escala e suas aplicações; Noções básicas em Desenho Técnico Sistema Viário; Elementos de 
Topografia, Leitura e Interpretação de Desenho Topográfico. Noções básicas de Perspectivas Isométricas. 

 

 Anexo IV – Conteúdo Programático – OPERADOR DE CAIXA: 

Conhecimentos Específicos: Técnicas de atendimento ao cliente. O que é servir. A imagem da Organização. Formas de 
pagamento. Movimento de valores. Repasse de troco. Tipos de cartões oferecidos no município. O fechamento do caixa. 
Ética profissional. Conhecimento básico do Código de Defesa do Consumidor (lei 8.078/90). Conhecimentos básicos dos 
Decretos 13.826 de 30 de maio de 2003, 15.953 de 11 de dezembro de 2007 e o decreto do reajuste tarifário vigente 
(Decreto 19.964, de 24 de maio de 2012). Estão disponíveis no site da Prefeitura de Sorocaba – www.sorocaba.sp.gov.br. 
Resoluções Urbes 110/2003, 04/2007, 005/2008 e 008/2008, disponíveis no site da Urbes – www.urbes.com.br. 

 

Em decorrência da presente Retificação ao referido Edital, ficam prorrogadas as inscrições para o  Processo Seletivo até dia 15 
de dezembro de 2013, alterando-se, ainda, a data da Prova Teórica para 05 de janeiro de 2014 (domingo) às 9h00 e o 
Cronograma Estimado previsto no Anexo VI do Edital de Abertura de Inscrições Retificado conforme abaixo. 

 

 

 

 

http://www.publiconsult.com.br,/
http://www.publiconsult.com.br/
http://www.sorocaba.sp.gov.br/
http://www.urbes.com.br/
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ANEXO VI - CRONOGRAMA ESTIMADO 

 

EVENTOS DATAS 

Publicação do Edital de Abertura de Inscrições 

(Jornal Município de Sorocaba, sites da URBES e Publiconsult) 
11/10/2013 (6ªf) 

Período de inscrição 

(através da internet - site www.publiconsult.com.br) 
11/10 a 15/12/2013 (6ª/dom) 

Período de recurso contra o Edital Completo 

(na sede da Publiconsult) 
11/10 a 13/12/2013 (6ª/6ºf)  

Período de solicitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição 

(na sede da URBES) 
14 a 15/10/2013 (2ª/3ªf) 

Divulgação do Edital de isenção de pagamento de taxa de inscrição 

(nos sites da URBES e Publiconsult) 
18/10/2013 (6ªf) 

Período de recurso contra o indeferimento de isenção da taxa de inscrição 

(na sede da Publiconsult) 
21 e 22/10/2013 (2ª/3ªf) 

Divulgação do resultado dos recursos contra o indeferimento de isenção de taxa de inscrição 

(nos sites da URBES e Publiconsult) 
25/10/2013 (6ªf) 

Divulgação do edital de convocação para a Prova Objetiva 

(nos sites da URBES e Publiconsult) 
20/12/2013 (6ªf) 

Aplicação da Prova Objetiva 

(locais a serem divulgados no Edital de Convocação) 
05/01/2014 (dom) 

Divulgação do gabarito da Prova Objetiva 

(nos sites da URBES e Publiconsult) 
06/01/2014 (2ªf) 

Período de interposição de recurso contra o gabarito da Prova Objetiva 

(na sede da Publiconsult) 
07 e 08/01/2014 (3ª/4ª f) 

Divulgação do Edital de resultado dos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva 

(nos sites da URBES e Publiconsult) 
15/01/2014 (4ªf) 

Divulgação do Edital de Classificação Prévia dos candidatos 

(nos sites da URBES e Publiconsult) 
15/01/2014 (4ªf) 

Período de recurso contra a Classificação Prévia 

(na sede da Publiconsult)  
16 e 17/01/2014 (5ª/6ªf) 

Divulgação do Edital de resultado dos recursos contra a Classificação Prévia 

(nos sites da URBES e Publiconsult) 
24/01/2014 (6ªf) 

Publicação do Edital de Classificação Final e Homologação do Processo Seletivo 

(Jornal Município de Sorocaba, sites da URBES e Publiconsult) 
24/01/2014 (6ªf) 

 

O Edital de Abertura das Inscrições com todas as retificações encontra-se disponível para consulta no quadro da Urbes e nos sites: 
www.urbes.com.br; www.publiconsult.com.br. 

 

SOROCABA, 08 de novembro de 2013. 

 

Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba – URBES 

Publiconsult Assessoria e Consultoria Pública Ltda. 

http://www.urbes.com.br/
http://www.publiconsult.com.br/

