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5. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aque-
las que se enquadram nas categorias relacionadas na Lei 
Municipal nº 13.398/2002 e na Súmula 377 do Superior Tribunal 
de Justiça – STJ.

6. As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as 
condições especiais previstas na Lei Municipal nº 13.398/2002 
e pelo Decreto nº 23.269/87, bem como na Súmula 377 do STJ, 
participarão do Concurso em igualdade de condições com os 
demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, 
à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local 
de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os 
demais candidatos.

7 Os benefícios previstos no parágrafo único do Art. 5º 
da Lei nº 13.398/02 e no Decreto nº 23.269/87, deverão ser 
requeridos por escrito, durante o período das inscrições (23/07 
a 03/08/2012).

 7.1 O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à 
análise de viabilidade e razoabilidade do pedido.

8. No ato da inscrição, o candidato deverá declarar ser por-
tador de deficiência, especificá-la, e indicar se deseja concorrer 
as vagas reservadas. Para tanto, deverá encaminhar, durante pe-
ríodo de inscrições (23/07 a 03/08/2012) via SEDEX ou Carta 
Registrada (AR), à Fundação Carlos Chagas (Departamento de 
Execução de Projetos – Ref.: Laudo Médico/Prefeitura do Mu-
nicípio de São Paulo – PMSP), Av. Professor Francisco Morato, 
nº 1565 – Jd. Guedala – São Paulo - SP – CEP 05513-900, ou 
entregar pessoalmente ou por meio de procurador em uma dos 
Postos da Fundação Carlos Chagas relacionados no item 19 do 
Capítulo IV deste Edital, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, 
das 10 às 16h:

 a) Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido 
no prazo máximo de 1 (um) ano antes do término das inscri-
ções, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da 
deficiência. O Laudo Médico deverá conter o nome e o docu-
mento de identidade (RG) do candidato, a assinatura, carimbo 
e CRM do profissional e deverá especificar que o candidato é 
Portador de Deficiência.

 b) O candidato portador de deficiência visual, além do en-
vio da documentação indicada na letra “a” deste item, deverá 
solicitar, por escrito, até o término das inscrições, a confecção 
de prova especial em Braile ou Ampliada, Software de Leitura 
de Tela ou a necessidade de leitura de sua prova, especificando 
o tipo de deficiência.

 c) O candidato portador de deficiência auditiva, além do 
envio da documentação indicada na letra “a” deste item, deve-
rá solicitar, por escrito, até o término das inscrições, o Intérprete 
de Libras - Língua Brasileira de Sinais.

 d) O candidato portador de deficiência que necessitar de 
tempo adicional para realização das provas, além do envio da 
documentação indicada na letra “a” deste item, deverá enca-
minhar solicitação, por escrito, até o término das inscrições, com 
justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista 
da área de sua deficiência.

 8.1 A Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP e a 
Fundação Carlos Chagas não se responsabilizam pelo extravio 
dos documentos enviados via SEDEX.

 8.2 Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova 
especial em Braile serão oferecidas provas nesse sistema e 
suas respostas deverão ser transcritas também em Braile. Os 
referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia da 
aplicação da prova, reglete e punção, podendo, ainda, utilizar-se 
de soroban.

 8.3 Aos candidatos com deficiência visual (baixa visão) 
que solicitarem prova especial Ampliada serão oferecidas pro-
vas nesse sistema.

 8.3.1 O candidato deverá indicar o tamanho da fonte de 
sua prova Ampliada, entre 18, 24 ou 28. Não havendo indicação 
de tamanho de fonte, a prova será confeccionada em fonte 24.

 8.4 Os candidatos com deficiência visual (cegos ou baixa 
visão), que solicitarem prova especial por meio da utilização de 
software, deverão indicar um dos relacionados a seguir:

  8.4.1 Dos Vox (sintetizador de voz);
  8.4.2 Jaws (Leitor de Tela);
  8.4.3 Zoomtext (ampliação e voz).
9. Os candidatos que, dentro do prazo do período das ins-

crições, não atenderem aos dispositivos mencionados no item 
8 e seus subitens serão considerados como não portadores de 
deficiência e não terão a prova e/ou condições especiais atendi-
das, seja qual for o motivo alegado.

10. O candidato portador de deficiência que não realizar 
a inscrição conforme instruções constantes deste Capítulo não 
poderá alegar a referida condição em seu benefício e não pode-
rá impetrar recurso em favor de sua condição.

11. O candidato aprovado nos termos dos Capítulos VIII 
e IX e classificados de acordo com Capítulo XI deste Edital, 
inscrito nos termos da Lei 13.398/2002, além das exigências 
pertinentes aos demais candidatos, sujeitar-se-á, por ocasião do 
ingresso, a exame médico específico e à avaliação para verifica-
ção da compatibilidade da deficiência de que é portador com as 
atribuições do cargo almejado.

 11.1 O(s) local(is), data(s) e horário(s) para a realização do 
exame médico específico serão divulgados oportunamente no 
Diário Oficial da Cidade de São Paulo – DOC, pelo Departamen-
to de Saúde do Servidor - DESS.

12. Será eliminado da lista específica o candidato habilita-
do cuja deficiência assinalada, no Formulário de Inscrição, não 
se fizer constatada, devendo o mesmo permanecer apenas na 
lista de classificação geral.

 12.1 Caso o candidato portador de deficiência não conste 
na lista geral será eliminado do Concurso.

13. A não observância, pelo candidato, de qualquer das 
disposições deste Capítulo implicará a perda do direito a ser 
nomeado para as vagas reservadas a deficientes.

14 O Laudo Médico apresentado terá validade somente 
para este Concurso Público e não será devolvido.

15. Após a investidura do candidato, a deficiência não 
poderá ser arguida para justificar a readaptação funcional ou a 
concessão de aposentadoria.

16. A Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP publica-
rá, no Diário Oficial da Cidade de São Paulo - DOC, a relação de 
candidatos inscritos como portadores de deficiência.

VI. DAS PROVAS
1. O Concurso constará de Provas, número de questões e 

duração constantes na tabela abaixo.

28. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção do 
valor de inscrição e/ou seus recursos indeferidos e que queiram 
participar do certame deverão gerar o boleto e efetuar o paga-
mento de sua inscrição até a data limite de 21/08/2012.

 28.1 O candidato que não regularizar sua inscrição, por 
meio do pagamento, terá o pedido de inscrição invalidado.

29. Não serão aceitas inscrições por depósito em caixa 
eletrônico, via postal, fac-símile (fax), transferência ou depósito 
em conta corrente, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/
ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não as espe-
cificadas neste Edital.

 29.1 Verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscri-
ção que não atenda a todos os requisitos fixados neste Edital, 
será ela cancelada.

30. Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não 
atenderem rigorosamente ao estabelecido neste Edital.

31. A Prefeitura do Município de São Paulo e a Fundação 
Carlos Chagas eximem-se das despesas com viagens e estada 
dos candidatos para prestar as provas do Concurso.

32. O candidato sem deficiência que necessitar de condição 
especial para realização da prova deverá solicitá-la até o tér-
mino das inscrições, considerando, para este efeito, a data da 
postagem, via Sedex ou Aviso de Recebimento (AR), à Fundação 
Carlos Chagas (Departamento de Execução de Projetos - Ref.: 
Solicitação/Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP - Av. 
Prof. Francisco Morato, 1565, Jardim Guedala - São Paulo - SP 
- CEP 05513-900).

 32.1 O candidato deverá encaminhar, anexo à sua solici-
tação de condição especial, para realização da prova, Laudo 
Médico (original ou cópia autenticada) atualizado que justifique 
o atendimento especial solicitado.

 32.2 O candidato que não o fizer até o término das inscri-
ções, considerando, para este efeito, a data da postagem, seja 
qual for o motivo alegado, poderá não ter a condição especial 
atendida.

 32.3 O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito 
à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido.

33. A lactante que necessitar amamentar durante a reali-
zação das provas poderá fazê-lo em sala reservada, desde que 
o requeira, observando os procedimentos constantes a seguir, 
para adoção das providências necessárias.

 33.1 A lactante deverá encaminhar sua solicitação, até o 
término das inscrições, considerando, para este efeito, a data da 
postagem, via Sedex ou Aviso de Recebimento (AR), à Fundação 
Carlos Chagas (Departamento de Execução de Projetos - Ref.: 
Solicitação/Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP – Av. 
Prof. Francisco Morato, 1565, Jardim Guedala, São Paulo - SP 
- CEP 05513-900).

 33.2 Não haverá compensação do tempo de amamentação 
em favor da candidata.

 33.3 A criança deverá ser acompanhada de adulto res-
ponsável por sua guarda (familiar ou terceiro indicado pela 
candidata), em sala reservada para este fim.

 33.4 Nos horários previstos para amamentação, a candi-
data lactante poderá ausentar-se temporariamente da sala de 
prova, acompanhada de uma fiscal.

 33.5 Na sala reservada para amamentação ficarão somen-
te a candidata lactante, a criança e uma fiscal, sendo vedada 
a permanência de babás ou quaisquer outras pessoas que 
tenham grau de parentesco ou de amizade com a candidata.

34. O laudo médico e/ou as solicitações, previstas nos itens 
32 e 33 deste Capítulo, deverão ser encaminhados até o térmi-
no das inscrições (03/08/2012).

35. Em conformidade com o Decreto nº 51.180, de 14 de 
janeiro de 2010, o candidato travesti ou transexual poderá so-
licitar a inclusão e uso do “nome social” para tratamento, me-
diante o preenchimento e assinatura de requerimento próprio.

 35.1 Após preencher o Formulário de Inscrição via Internet, 
o candidato deverá imprimir, preencher, assinar e encaminhar o 
“Requerimento de Nome Social” (Anexo IV) disponível no site 
da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) 
durante o período de inscrições, do dia 23/07/2012 ao dia 
03/08/2012 via SEDEX ou Carta Registrada (AR), à Fundação 
Carlos Chagas (Departamento de Execução de Projetos – Ref.: 
Nome Social/Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP) - Av. 
Prof. Francisco Morato, 1565, Jardim Guedala – São Paulo – SP 
– CEP 05513 - 900) ou entregar pessoalmente ou por meio de 
procurador nos Postos da Fundação Carlos Chagas relacionados 
no item 19 deste Capítulo, em dias úteis, de segunda a sexta-
feira, das 10 às 16h.

V. DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS PORTADORES 
DE DEFICIÊNCIA (LEI Nº 13.398/2002)

1. Às pessoas portadoras de deficiência que pretendam 
fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas pela Lei 
Municipal nº 13.398/02, pelo Decreto Federal 3.298/99 e Decre-
to Municipal nº 23.269/87 é assegurado o direito de inscrição 
para os cargos em Concurso Público, cujas atribuições sejam 
compatíveis com a deficiência que possuem.

2. Em cumprimento ao disposto na Lei Municipal nº 
13.398/2002, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco 
por cento) do total de cargos vagos existentes.

 2.1 Dos cargos reservados as pessoas portadoras de de-
ficiência, para efeito do disposto no item anterior, quando da 
aplicação do percentual resultar fração igual ou superior a 0,5 
(cinco décimos), será arredondada para 1 (um) cargo.

 2.2 Não havendo candidatos portadores de deficiência(s) 
inscritos nos termos da Lei nº. 13.398/02, e aprovados ou consi-
derado apto no exame médico específico e ou na avaliação da 
compatibilidade entre a deficiência do candidato e a função a 
ser desempenhada, os cargos vagos reservados serão providos 
pelos demais aprovados, com estrita observância da ordem 
classificatória da lista definitiva.

3. O candidato portador de deficiência deverá tomar co-
nhecimento da síntese das atribuições dos cargos para o qual 
pretende se inscrever, constante do Anexo I e da Lei Municipal 
nº 13.398/2002. Julgando-se amparado pelas disposições legais, 
poderá concorrer, sob sua inteira responsabilidade, aos cargos 
vagos reservados aos candidatos portadores de deficiência, 
nos termos do item 2 deste Capítulo, desde que atenda aos 
requisitos relacionados nos itens 1 e 2 do Capítulo III deste 
Edital, podendo efetivar a sua inscrição conforme as instruções 
do Capítulo IV deste Edital.

4. Uma vez deferidas as inscrições, fica proibida qual-
quer inclusão ou exclusão na relação de candidatos ins-
critos como candidatos portadores de deficiência.

12. Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo 
correto preenchimento do Formulário de Inscrição.

13. As informações prestadas no Formulário de Inscrição 
serão de inteira responsabilidade do candidato, reservando-se 
à Prefeitura do Município de São Paulo e à Fundação Carlos 
Chagas o direito de excluir do Concurso Público aquele que não 
preencher o respectivo documento de forma completa e correta 
e/ou fornecer dados inverídicos ou falsos.

14. Efetivada a inscrição não serão aceitos pedidos para 
alteração da Opção de Cargo e/ou de Código de Região de 
Realização das Provas.

15. É de fundamental importância que o candidato preen-
cha de forma correta e completa, no Formulário de Inscrição: o 
número de seu Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física 
(CPF), número do REGISTRO FUNCIONAL (RF), com 7 (sete) 
dígitos, e o número do VÍNCULO, com 1 (um) dígito (no caso 
de servidor ou ex-servidor da Prefeitura do Município de São 
Paulo - PMSP - Administração Direta), para fins de nomeação.

 15.1 O candidato servidor da Administração Direta da 
Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP poderá confirmar 
o número de seu Registro Funcional e o número do Vínculo 
constante no último holerite ou junto à Unidade de Recursos 
Humanos/Diretoria Regional de Educação à qual pertence.

 15.2 O candidato ex-servidor da Administração Direta da 
Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP poderá obter 
ou confirmar o número de seu Registro Funcional e o número 
do Vínculo junto à Seção Técnica de Atendimento do Departa-
mento de Recursos Humanos – DERH, da Secretaria Municipal 
de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPLA, situada na 
Galeria Prestes Maia – Piso Térreo, s/nº - Centro, nos dias úteis, 
no período 23/07 a 03/08/2012, das 09 às 16 horas.

16. Ficam inscritos de ofício os profissionais docentes, titu-
lares dos cargos criados pela Lei nº 8.694, de 31 de março de 
1978, estáveis e não estáveis.

 16.1 A inscrição de ofício dar-se-á no Concurso correspon-
dente ao cargo a que se refere a Lei nº 8.694/78, o que não im-
possibilita de efetuar uma segunda inscrição para cargo objeto 
deste edital, de acordo com o previsto no item 3 deste Capítulo.

 16.2 O inscrito de ofício que não efetuar o pagamento da 
importância referente ao valor da referida inscrição, conforme 
especificado no item 5, dentro do prazo regulamentar, terá 
sua(s) inscrição(ões) impedida(s) não cabendo, neste caso, 
interposição de recurso, o que implicará sua eliminação do 
Concurso.

17. Não serão aceitos pedidos de isenção do pagamento do 
valor da inscrição, com exceção Cidadão amparado pelo Decre-
to Municipal nº 51.446, de 28 de abril de 2010, que comprove 
possuir renda familiar “per capita” igual ou inferior ao menor 
piso salarial vigente no Estado de São Paulo, instituído pela 
Lei Estadual nº 12.640, de 11 de julho de 2007, observadas as 
alterações estaduais posteriores.

 17.1 Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos 
brutos auferidos por todos os membros da família e renda 
familiar per capita a divisão da renda familiar pelo total de 
indivíduos da família.

18. Terá o direito a isenção do pagamento do valor da 
inscrição o cidadão que cumulativamente:

 18.1 Preencher o requerimento de isenção do pagamento 
do valor da inscrição, que estará disponível somente via In-
ternet, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
23/07/2012 às 16 horas do dia 03/08/2012, horário de 
Brasília), por meio do endereço eletrônico da Fundação Carlos 
Chagas www.concursosfcc.com.br .

 18.2 Comprovar ausência de condições financeiras para 
arcar com o valor da inscrição, que consistirá em declaração fir-
mada pelo candidato, sob as penas da lei, de que se enquadra 
nas exigências previstas no item 17 deste Capítulo.

 18.2.1 A declaração deverá conter: nome completo do can-
didato, número do documento de identidade, número do CPF, 
data e assinatura, conforme o modelo do Anexo V deste Edital.

19. A “Declaração de Comprovação de Renda Fami-
liar” (Anexo V), de que trata o item acima, deverá ser entregue 
SOMENTE nos postos de inscrição da Fundação Carlos Chagas, 
que disponibilizará, gratuitamente, computadores com acesso 
à Internet, relacionados abaixo, pessoalmente ou por meio de 
procurador, durante o período de inscrições (das 10h do dia 
23/07/2012 às 16h do dia 03/08/2012) em dias úteis, de 
segunda a sexta-feira, das 10h às 16h (horário local).

 a)  Microlins – Unidade Lapa – Rua Barão de Jundiaí, 
228 – Lapa.

 b)  Microlins – Unidade Santana – Rua Salete, 182 - San-
tana.

 c)  Microlins – Unidade Campo Belo – Avenida Santa Cata-
rina, 383 – Campo Belo.

 d)  Microlins – Unidade Centro – Rua Quintino Bocaiúva, 
251, 2º andar – Centro.

 e)  Microlins – Unidade Cidade Tiradentes – Avenida Ra-
gued Chohfi, 4595 – Jardim Iguatemi.

 f)  Microlins – Unidade Ponte Rasa – Avenida São Miguel, 
4083 – Ponte Rasa.

 19.1 A procuração mencionada no item acima, deverá ser 
apresentada uma para cada candidato, que ficará retida.

 19.2 Na procuração particular não há necessidade de 
reconhecimento de firma.

20. Não será aceito o envio da “Declaração de Comprova-
ção de Renda Familiar” por meio dos Correios, fac-símile (fax) 
ou fora do prazo do período de inscrições.

21. As informações prestadas no Formulário de Inscrições 
Isentas serão de inteira responsabilidade do candidato, respon-
dendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.

22. Não será concedida isenção de pagamento do valor de 
inscrição ao candidato que:

 a)  deixar de efetuar o requerimento de isenção pela 
Internet;

 b)  omitir informações e/ou torná-las inverídicas.
23. A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções 

previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo 
único do art. 10 do Decreto Federal nº 83.936, de 6 de setembro 
de 1979.

24. A qualquer tempo poderão ser realizadas diligências 
relativas à situação declarada pelo candidato, deferindo-se ou 
não seu pedido.

25. A partir do dia 11/08/2012, o candidato deverá verificar 
no Diário Oficial da Cidade de São Paulo – SP e no endereço 
eletrônico da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.
com.br) os resultados da análise dos requerimentos de isenção 
do pagamento da inscrição, observados os motivos de indefe-
rimento.

26. O candidato que tiver seu requerimento de isenção de 
pagamento do valor da inscrição deferido terá sua inscrição 
validada, não gerando boleto para pagamento da inscrição.

 26.1 O candidato que efetuar mais de uma inscrição e ten-
do seu requerimento deferido, terá validada a última inscrição 
efetuada, sendo considerado para fins de validação o número 
do documento gerado no ato da inscrição.

 26.2 Após o deferimento da inscrição isenta para deter-
minado Código de Opção de Cargo não haverá, em hipótese 
alguma, troca da opção indicada no ato da inscrição, seja qual 
for o motivo alegado.

27. O candidato que tiver seu requerimento de isenção de 
pagamento do valor da inscrição indeferido poderá apresentar 
recurso no prazo de 1 (um) dia útil após a publicação no Diário 
Oficial da Cidade de São Paulo – DOC e no site da Fundação 
Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) da relação de 
inscrições indeferidas.

 27.1 Após a análise dos recursos será divulgado no Diário 
Oficial da Cidade de São Paulo – DOC e no site da Fundação 
Carlos Chagas www.concursosfcc.com.br a relação dos requeri-
mentos deferidos e indeferidos.

alização do certame, em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento.

 1.1 Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato 
deverá orientar-se no sentido de recolher o valor de inscrição 
somente após tomar conhecimento de todos os requisitos e 
condições exigidos para o Concurso.

2. As inscrições para o Concurso serão realizadas, exclu-
sivamente pela Internet, no período das 10 horas do dia 
23/07/2012 às 16 horas do dia 03/08/2012 (horário de 
Brasília), de acordo com o item 3 deste Capítulo.

 2.1 O período de inscrições poderá ser prorrogado por 
até 2 (dois) dias úteis, por necessidade de ordem técnica e/ou 
operacional, a critério da Prefeitura do Município de São Paulo 
e da Fundação Carlos Chagas.

 2.2 A prorrogação de que trata o item anterior poderá ser 
feita sem prévio aviso, bastando, para todos os efeitos legais, a 
comunicação feita no endereço eletrônico www.concursosfcc.
com.br.

3. Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço 
eletrônico www.concursosfcc.com.br durante o período das 
inscrições e, por meio do link referente ao Concurso Público 
do Prefeitura do Município de São Paulo, efetuar sua inscrição 
conforme os procedimentos estabelecidos a seguir:

 3.1 Ler e aceitar o Requerimento de Inscrição, preencher 
o Formulário de Inscrição, transmitir os dados pela Internet e 
imprimir o comprovante de inscrição.

 3.2 Ao inscrever-se, o candidato deverá indicar no Formu-
lário de Inscrição o Código de Opção de Cargo, ao qual deseja 
concorrer e o Código de Região de Realização das Provas 
de sua preferência, conforme tabela constante do item 1 do 
Capítulo II e Anexo III deste Edital e da barra de opções do 
Formulário de Inscrição.

  3.2.1 O candidato que deixar de indicar no Formulário de 
Inscrição, o Código da Opção de Cargo ou fizer indicação de 
código inexistente terá sua inscrição indeferida.

  3.2.2 O candidato que deixar de indicar o Código de 
Região de Realização das Provas ou indicar código inexistente 
será alocado na Cidade de São Paulo, em região determinada 
pela Fundação Carlos Chagas.

  3.2.3 Fica ciente o candidato, que, para realização das 
provas na região indicada no Formulário de Inscrição, será 
considerada a oferta de lugares disponíveis e adequados nos 
colégios selecionados.

  3.2.4 Na hipótese de não haver quantitativo de lugares 
compatíveis com o número de candidatos inscritos, a Fundação 
Carlos Chagas determinará outra região para realização das 
provas, sendo respeitada a ordem alfabética para alocação dos 
candidatos.

  3.2.5 Na ocorrência do disposto nos itens 3.2.3 e 3.2.4, 
não haverá troca da Região de Realização das Provas em 
hipótese nenhuma.

4. Ao inscrever-se no Concurso é recomendado ao candida-
to observar atentamente as informações sobre a aplicação das 
provas (Capítulo VII, item 1 e subitens) uma vez que poderá 
concorrer SOMENTE a um Cargo, relacionado no item 1 
do Capítulo II deste Edital.

 4.1 O candidato que efetivar mais de uma inscrição para 
o mesmo período de aplicação das provas terá confirmada ape-
nas a última inscrição efetivada, sendo as demais canceladas.

 4.2 Considera-se inscrição efetivada aquela devidamente 
paga, de acordo com o estabelecido no item 5 deste Capítulo.

  4.2.1 Não sendo possível identificar a última inscrição 
paga, será considerado o número do documento (gerado no ato 
da inscrição), validando-se a última inscrição gerada.

5. O candidato deverá efetuar o pagamento da importância 
referente à inscrição por meio de boleto bancário ou débito em 
conta corrente de banco(s) conveniado(s), no valor de R$ 75,00 
(setenta e cinco reais), de acordo com as instruções constan-
tes no endereço eletrônico da página de inscrições, até a data 
limite de pagamento de inscrições: 21/08/2012.

 5.1 O boleto bancário, disponível no endereço eletrônico 
www.concursosfcc.com.br, deverá ser impresso para o paga-
mento do valor da inscrição, após conclusão do preenchimento 
do Formulário de Inscrição, em qualquer banco do sistema de 
compensação bancária.

 5.2 O pagamento do valor da inscrição poderá ser efetu-
ado em dinheiro, cheque do próprio candidato ou débito em 
conta corrente de bancos conveniados.

 5.3 O pagamento efetuado por meio de cheque somente 
será considerado quitado após a respectiva compensação.

 5.4 Em caso de devolução do cheque, qualquer que seja o 
motivo, considerar-se-á automaticamente sem efeito a inscrição.

 5.5 Em caso de feriado ou evento que acarrete o fecha-
mento de agências bancárias na localidade em que se encontra 
o candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente.

 5.6 A Fundação Carlos Chagas disponibilizará na Cidade 
de São Paulo - SP, gratuitamente, computadores para a inscrição 
de candidatos que não tiverem acesso à Internet, no locais e 
horários abaixo mencionados, do período de inscrições até a 
data limite para pagamento do boleto bancário (21/08/2012), 
em dias úteis, segunda a sexta-feira, das 10h às 16h (horário 
local).

   5.6.1 Microlins – Unidade Lapa – Rua Barão de Jundiaí, 
228 – Lapa.

   5.6.2 Microlins – Unidade Santana – Rua Salete, 182 - 
Santana.

   5.6.3 Microlins – Unidade Campo Belo – Avenida Santa 
Catarina, 383 – Campo Belo.

   5.6.4 Microlins – Unidade Centro – Rua Quintino Bocaiú-
va, 251, 2º andar – Centro.

  5.6.5 Microlins – Unidade Cidade Tiradentes – Avenida 
Ragued Chohfi, 4595 – Jardim Iguatemi.

   5.6.6 Microlins – Unidade Ponte Rasa – Avenida São 
Miguel, 4083 – Ponte Rasa.

6. A partir de 27/07/2012 o candidato poderá conferir no 
endereço eletrônico da Fundação Carlos Chagas se os dados 
da inscrição foram recebidos e o valor da inscrição foi pago. 
Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com 
o Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC da Fundação 
Carlos Chagas, pelo telefone (0XX11) 3723-4388, de segunda a 
sexta-feira, úteis, das 10 às 16 horas (horário de Brasília), para 
verificar o ocorrido.

 6.1 O candidato que não tiver acesso à Internet poderá 
efetivar sua inscrição por meio dos serviços públicos com 
acesso a Internet.

 6.1.1 O endereço dos Telecentros estão relacionados no 
site www.telecentros.sp.gov.br ou ser solicitado em qualquer 
Subprefeitura de sua região.

7. As inscrições somente serão confirmadas após a compro-
vação do pagamento do respectivo valor.

8. Serão canceladas as inscrições com pagamento efetuado 
por um valor menor do que o estabelecido bem como as inscri-
ções cujos pagamentos forem efetuados após a data limite de 
21/08/2012.

9. O candidato inscrito não deverá enviar cópia do docu-
mento de identidade, sendo de sua exclusiva responsabilidade 
a informação dos dados cadastrais no ato de inscrição, sob as 
penas da lei.

10. A Fundação Carlos Chagas e a Prefeitura do Município 
de São Paulo não se responsabilizam por solicitações de inscri-
ção não recebidas por motivo de ordem técnica dos computa-
dores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados.

11. O descumprimento das instruções para inscrição impli-
cará a não efetivação da inscrição, dependendo o deferimento 
da inscrição o correto e completo preenchimento do Formulário 
de Inscrição.

 
 

 Cargo Provas Nº de Questões Duração 

Professor de Ensino Fundamental II e Médio 
(todas as disciplinas) 

Objetivas:  
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 
Dissertativa 
Títulos 

 
20 
30 
3 
-  

4 h 30 min 

Especialista em Desenvolvimento Urbano I – 
Engenharia Agronômica 

Objetivas: 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 
Dissertativa 
Títulos 

 
20 
30 
3 
-  

4 h 30min 

2. Para todos os Cargos, as Provas Objetivas de Conheci-
mentos Gerais e de Conhecimentos Específicos constarão de 
questões objetivas de múltipla escolha (com cinco alternativas 
cada questão) e versarão sobre assuntos dos Conteúdos Progra-
máticos constantes do Anexo II deste Edital, de acordo com a 
Síntese das Atribuições dos Cargos, conforme descrito no Anexo 
I deste Edital.

3. A Prova Dissertativa para todos os Cargos será realizada 
no mesmo dia e período das Provas Objetivas, conforme dispos-
to no Capítulo VII deste Edital.

4. A Prova de Títulos, de caráter classificatório, está definida 
no Capítulo X deste Edital.

VII. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
1. A aplicação das Provas Objetivas e Dissertativa está 

prevista para o dia 30/09/2012, na Cidade de São Paulo – SP, no 
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