SÃO PAULO TURISMO S.A.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 003/2017
A São Paulo Turismo S.A. – SPTURIS no uso de suas atribuições legais, por meio da empresa RBO Serviços Públicos e Projetos Municipais
EIRELI- EPP, torna público que, não houve solicitações de

PEDIDOS DE ISENÇÃO DO VALOR DA INSCRIÇÃO do CONCURSO

PÚBLICO Nº 003/2017.
Para que não alegue desconhecimento, este aviso está publicado no site www.rboconcursos.com.br
São Paulo, 17 de novembro de 2017.
DAVID BARIONI NETO
Diretor Presidente da São Paulo Turismo S.A.
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ANEXO I – ATRIBUIÇÕES
APRENDIZ
Atendimento e redirecionamento de ligações telefônicas; Operação de equipamentos de pequeno porte, como copiadoras de documentos e fax;
Separação de correspondência e conferência de malotes a serem remetidos pelo setor; Arquivo de documentos, mantendo arquivos ordenados e
atualizados; Serviços de digitação; Executar serviços em meios eletrônicos como: elaborar planilhas, digitar expedientes e contatar por mensagens
eletrônicas clientes internos; Aceite, estocagem, controle e distribuição de material do almoxarifado; Coleta de assinaturas em documentos
diversos como circulares, ofícios, correspondências internas, requisições de materiais, etc; Fornecimento de informações ao público;
Encaminhamento de visitantes aos diversos setores da SPTuris, acompanhando-os ou prestando-lhes as informações necessárias; Recepção de
documentos e encomendas; Distribuição de documentos e encomendas entre os diversos setores; Organizar documentos, arquivos e demais
atribuições administrativas; Apoiar a realização de eventos, organizando ambientes.

___________________________________________
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ANEXO II–CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
PARA O CARGO DE APRENDIZ
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia Oficial. Pontuação.
Acentuação. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, verbo. Concordância verbal e nominal. Reconhecimento de frases
corretas e incorretas.
RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO
Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, multiplicação e divisão. Sistema de Medidas Legais. Porcentagem. Sistema
monetário brasileiro. Resolução de situações problema. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
MS-Windows 7 ou versões mais recentes: área de trabalho, área de transferência, ícones, barra de tarefas e ferramentas, comandos e recursos;
unidades de armazenamento; conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos; visualização, exibição e manipulação de arquivos e pastas; uso dos
menus, programas e aplicativos; painel de controle; interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010 ou versões mais recentes. MS-Word
2010 ou versões mais recentes: barra de ferramentas, comandos, atalhos e recursos; editoração e processamento de textos; propriedades e
estrutura básica dos documentos; distribuição de conteúdo na página; formatação; cabeçalho e rodapé; tabelas; impressão; inserção de
objetos/imagens; campos predefinidos; envelopes, etiquetas, mala-direta; caixas de texto. MS-Excel 2010 ou versões mais recentes: barra de
ferramentas, comandos, atalhos e recursos; funcionalidades e estrutura das planilhas; configuração de painéis e células; linhas, colunas, pastas,
tabelas e gráficos; formatação; uso de fórmulas, funções e macros; impressão; inserção de objetos/imagens; campos predefinidos; controle de
quebras e numeração de páginas; validação de dados e obtenção de dados externos; filtragens e classificação de dados. Correio Eletrônico:
comandos, atalhos e recursos; uso do correio eletrônico; preparo e envio de mensagens; anexação de arquivos; modos de exibição; organização de
e-mails, gerenciador de contatos. Internet: barra de ferramentas, comandos, atalhos e recursos dos principais navegadores; navegação e princípios
de acesso à internet; downloads; conceitos de URL, links, sites, vírus, busca e impressão de páginas.
LEGISLAÇÃO (LEI DE APRENDIZAGEM)
Lei Federal nº 10.097/2000. Consolidação das Leis do Trabalho, Capítulo IV – Da Proteção do Trabalho do Menor, Lei nº. 10.097 de 19/12/2000,
Decreto nº 5.598 de 01/12/2005, Portaria MTE nº 1.005, de 01/07/2013.
____________________________________________
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ANEXO III
DECLARAÇÃO PARA CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA E/OU
SOLICITANTE DE CONDIÇÃO ESPECIAL
Concurso Público nº 003/2017 – SPTURIS

Dados do candidato:
NOME:
INSCRIÇÃO:
CARGO:

RG:

TELEFONE:

CELULAR:

CANDIDATO(A) POSSUI DEFICIÊNCIA?

SIM

NÃO

Se sim, especifique a deficiência: _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Nº do CID: ____________
Nome do médico que assina do Laudo: ____________________________________________________________________
Nº do CRM: ___________

NECESSITA DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA?

SIM

NÃO

 SALA DE FÁCIL ACESSO (ANDAR TÉRREO COM RAMPA)
 MESA PARA CADEIRANTE
SANITÁRIO ADAPTADO PARA CADEIRANTE
 LEDOR
TRANSCRITOR
 PROVA EM BRAILE
 PROVA COM FONTE AMPLIADA (FONTE TAMANHO 24)
 INTERPRETE DE LIBRAS
 OUTRA. QUAL?_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ATENÇÃO: Esta declaração e a cópia do respectivo Laudo Médico deverão ser encaminhados via Sedex ou carta
com aviso de recebimento para a empresa RBO Serviços Públicos e Projetos Municipais EIRELI-EPP, localizada na
Rua Itaipu, nº 439 – Bairro Mirandópolis, São Paulo/SP, até o dia útil subsequente ao término da inscrição, conforme
disposto no Capítulo 5 do Edital.

São Paulo, ______ de ____________________ de 2017.

Assinatura do(a) candidato(a)
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ANEXO IV
ANEXO V - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
Concurso Público nº 003/2017 – SPTURIS

Dados do candidato:
NOME:
INSCRIÇÃO:

RG:

CPF:
CARGO:
TELEFONE:

CELULAR:

Assinale a condição para solicitação da isenção da taxa de inscrição:

 Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e ser membro
de família de baixa renda (nos termos do subitem 4.1.1 do edital do concurso) - (Decreto Federal nº
6.135/2007)

 Possua renda familiar "per capita" até o valor de R$ 1.094,50 (nos termos do subitem 4.1.2 do edital do
concurso) - (Decreto Municipal nº 51.446/2010)

Eu, _____________________________________________________________________, portador(a) da cédula
de
identidade nº ___________________________, venho por meio desta, requerer isenção da taxa de inscrição
de acordo com a condição assinalada acima.
Declaro, sob as penas da Lei, e, para os devidos fins, que me enquadro nas NORMAS PARA OBTENÇÃO DA
ISENÇÃO DA TAXA de acordo com a condição assinalada acima e que as informações apresentadas por mim
são verdadeiras e que estou ciente de que se for constatado omissão de informações e (ou) apresentação de
informações inverídicas e (ou) falsificação e (ou) fraude da documentação por mim apresentada, será
considerada nula a isenção de pagamento de taxa de inscrição, bem como estarei sujeito às penalidades da
Lei.
Declaro, ainda, que se deferida a minha solicitação de isenção da taxa de inscrição no Concurso para a
opção indicada acima, estou ciente de que a mesma representa a formalização da minha inscrição.
Firmo, através da presente, minha aceitação e tácita ciência das normas e condições estabelecidas no Edital,
sobre as quais não poderei alegar desconhecimento.

São Paulo, ______ de ____________________ de 2017.

Assinatura do(a) candidato(a)

ATENÇÃO: Este formulário e a respectiva documentação comprobatória deverão ser encaminhados via Sedex ou
carta com aviso de recebimento para a empresa RBO Serviços Públicos e Projetos Municipais EIRELI-EPP,
localizada na Rua Itaipu, nº 439 – Bairro Mirandópolis, São Paulo/SP, CEP 04052-010, até o dia 13 de outubro de
2017, conforme disposto no Capítulo 4 do Edital.
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ANEXO V - MODELO DE AUTODECLARAÇÃO (NEGRO, NEGRA OU AFRODESCENDENTE)
Concurso Público nº 003/2017 – SPTURIS

Dados do candidato:
NOME:
INSCRIÇÃO:

RG:

CPF:
CARGO:
TELEFONE:

CELULAR:

Eu, __________________________________________________________________ (nome completo da
pessoa indicada para o cargo, sem abreviações), portador(a) do documento de identidade
________________________ (especificar o tipo), nº ___________________________, órgão expedidor
______________, UF _____, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº __________________, declaro ser
negro(a) ou afrodescendente da cor ( ) preta ou ( ) parda e opto por concorrer às vagas reservadas
pelo sistema de cotas raciais no concurso público para formação de cadastro reserva para o cargo de
Aprendiz da São Paulo Turismo S.A..
Declaro, ainda, estar ciente de que:
1) as vagas reservadas destinam-se às pessoas que apresentem características fenotípicas de pessoa
negra que assim sejam socialmente reconhecidas, não sendo suficiente minha identificação pessoal e
subjetiva;
2) nos termos do edital do concurso público e no Decreto nº 57.557/16, a presente autodeclaração e a
fotografia por mim apresentadas serão analisadas pela Comissão de Análise de Compatibilidade com a
Política Pública de Cotas – CAPC, da Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial, a qual
poderá, a qualquer tempo, convocar-me para entrevista pessoal;
3) se no procedimento adotado pela Comissão de Análise de Compatibilidade com a Política Pública de
Cotas – CAPC restar verificada a ocorrência de fraude e evidente má- fé na minha conduta, mediante
apuração na qual me seja garantido o exercício do direito à ampla defesa, serei excluído do concurso e o
fato comunicado ao Ministério Público.

______________________, ______de______________ de 2017.

__________________________________________
(assinatura do candidato/declarante)
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ANEXO VI - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO DE NOME SOCIAL
Concurso Público nº 003/2017 – SPTURIS

Dados do candidato:
NOME:
INSCRIÇÃO:

RG:

CPF:
CARGO:
TELEFONE:

Nos

CELULAR:

termos

do

Decreto

Municipal

nº

57.559/16,

eu,

__________________________________________________________________ (nome civil do(a) interessado(a)),
portador(a) de Cédula de Identidade nº________________________ e CPF nº ___________________________,
inscrito(a) no Concurso Público 003/2017 da São Paulo Turismo S.A. para o cargo de Aprendiz, solicito a inclusão e
uso do meu nome social (___________________________________________________________) (indicação do
nome social), nos registros relativos aos serviços prestados por esse órgão/entidade.

Local/ Data:__________________, _____ de ______________________ de 2017.

_______________________________________________
Assinatura do candidato
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE RENDA FAMILIAR
Concurso Público nº 003/2017 – SPTURIS

Eu,_________________________________________________________________________________,
inscrição nº _______________, CPF nº______________________, declaro para fins de isenção do
pagamento do valor da inscrição no Concurso Público da São Paulo Turismo S.A, para o cargo de
Aprendiz, que a composição de minha renda familiar corresponde ao discriminado no quadro a seguir:
RENDA FAMILIAR (membros da família residente sob o mesmo teto, inclusive o próprio candidato)
NOME COMPLETO

GRAU DE
PARENTESCO

DATA DE
NASCIMENTO

CPF

REMUNERAÇÃO
MENSAL

Estou ciente que poderei ser responsabilizado criminalmente, caso as informações aqui prestadas não
correspondam à verdade.

Local/ Data:__________________, _____ de ______________________ de 2017.

_______________________________________________
Assinatura do candidato (reconhecer firma em cartório)
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ANEXO VIII - CRONOGRAMA
Concurso Público nº 003/2017 – SPTURIS
Datas Prováveis
(sujeitas à
alteração) (**)
07/11 a 07/12/17

Evento

- Período de Inscrições.

09/11/17

- Prazo para solicitação de isenção do pagamento do valor da taxa de inscrição.

24/11/17

- Divulgação do resultado dos pedidos de isenção do pagamento do valor da taxa de
inscrição.

27 e 28/11/17

- Prazo de recurso contra o indeferimento do pedido de isenção do pagamento da taxa de
inscrição.

07/12/17

- Divulgação da análise de recursos contra o indeferimento dos pedidos de isenção do
pagamento do valor da taxa de inscrição.
- Data limite para envio ou entrega de documentação para participação como candidato com
deficiência.

08/12/17

- Data limite para envio da autodeclaração e documentação para participar da cota racial
(negro, negra ou afrodescendente).
- Data limite para pagamento do boleto bancário referente à taxa de inscrição.
- Divulgação do resultado das inscrições deferidas e indeferidas (ampla concorrência);

21/12/17

- Divulgação do resultado das inscrições de candidato com deficiência;
- Divulgação do resultado das inscrições de candidatos como participantes da cota racial
(negro, negra ou afrodescendente).
- Prazo de recurso contra o resultado das inscrições indeferidas (ampla concorrência);

22 e 26/12/17

- Prazo de recurso contra o resultado das inscrições indeferidas de candidato com
deficiência;
- Prazo de recurso contra do resultado das inscrições de candidatos como participantes da
cota racial (negro, negra ou afrodescendente).
- Divulgação da análise dos recursos contra o indeferimento das inscrições (ampla
concorrência);

11/01/18

- Divulgação do resultado da análise dos recursos contra o indeferimento do resultado das
inscrições como deficiente;
- Divulgação do Edital de Convocação para as Provas Objetivas.

21/01/18
22/01/18

APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
- Prazo de recurso contra a aplicação da prova.
- Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva.

23 e 24/01/18

- Prazo de recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva.
- Divulgação da análise dos recursos contra a aplicação da prova Objetiva;

16/02/18

- Divulgação da análise dos recursos contra o gabarito;
- Divulgação da nota da Prova Objetiva.

19 e 20/02/18

- Prazo de recurso contra a nota da Prova Objetiva.
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Datas Prováveis
(sujeitas à
alteração) (**)
02/03/18

Evento
- Divulgação da análise dos recursos contra a nota da Prova Objetiva;
- Divulgação da classificação preliminar.

05 e 06/03/18

- Prazo de recurso contra a classificação preliminar.
- Divulgação da análise dos recursos contra a classificação preliminar;

16/03/18
- Divulgação da classificação final.
(**) ESTE CRONOGRAMA É UM ORIENTADOR DE DATAS, PODENDO SER ALTERADO A QUALQUER MOMENTO PELA ORGANIZADORA
EM FUNÇÃO DE NECESSIDADE DE AJUSTES OPERACIONAIS.

