
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
SÃO PAULO – PRODAM/SP – S.A. 

CNPJ Nº 43.076.702/0001-61 
 

SELEÇÃO PÚBLICA  N.º 001/2007 
 

ERRATA 
 
A EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO 
PAULO – PRODAM/SP – S.A. , CNPJ N° 43.076.702/0001-61, com sede na Av.: Francisco Matarazzo, 1.500 –
Ed. Los Angeles, Água Branca - São Paulo - SP, CEP 05001-100, RETIFICA no capítulo I, o valor do salário 
relativo ao cargo Advogado II (Tributarista e Trabalhista) e respectiva taxa de inscrição, no capítulo II a 
Descrição Sumária das Atividades dos cargos Advogado II (Tributarista e Trabalhista) e Analista de TIC II 
(Administração de Dados), bem como o item 1.2 do capítulo V, com a inclusão do cargo Analista de TIC I 
(Monitoramento e Incidentes), conforme segue: 
 
I - DOS CARGOS 
1. Os cargos, os pré-requisitos, as vagas, os salários e os valores das inscrições para a Seleção 

Pública são os estabelecidos no quadro abaixo: 
 
TABELA DE CARGOS 
 

CÓDIGO E 
CARGO PRÉ-REQUISITOS 

TOTAL DE 
VAGAS  

 

CADASTRO 
DE 

RESERVA 

SALÁRIO 
(R$) 

* VALOR 
DA 

INSCRI-
ÇÃO (R$) 
 

01 
Advogado II 

(Tributarista e 
Trabalhista) 

Escolaridade mínima: Superior completo em Direito, com 
registro na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, 
comprovando estar em dia com as obrigações desse 
órgão. 
 
Experiência comprovada: 03 (três) anos no exercício da 
advocacia. 

2 10 3.165,00 65,00 

  
II – DOS CONHECIMENTOS BÁSICOS E ATRIBUIÇÕES  DOS CARGOS 
Os conhecimentos específicos e as atribuições para os cargos em Seleção Pública são os 
estabelecidos a seguir: 
 
01. Advogado II (Tributarista e Trabalhista) 
 
Descrição Sumária das Atividades:  
Assessorar juridicamente todas as áreas da companhia, prestando serviços de consultoria, elaborando 
contratos de naturezas diversas, acompanhando tramitação de documentos e representando 
judicialmente a companhia nos processos que a envolvem. Elaborar defesa de causas trabalhistas, 
cíveis e tributárias, de complexidade mediana, que envolvam a companhia, juntando documentos, 
informações, redigindo textos e representando-a em audiências, visando defender os direitos da 
mesma. Prestar serviços de consultoria jurídica às áreas da companhia, orientando sobre questões 
comerciais, trabalhistas e outras, no intuito de evitar a criação de problemas jurídicos. Solicitar e 
prestar informações em mandatos de segurança, analisando as questões legais e tomando as devidas 
providências. Acompanhar a tramitação de documentos em processos, verificando prazos, despachos 
e demais condições, visando o controle e deliberação dos mesmos. Elaborar contratos de naturezas 
diversas entre a companhia e terceiros, analisando e enquadrando os dados técnicos recebidos das 
áreas competentes, com base nas normas legais, a fim de garantir o cumprimento das cláusulas. 
Elaborar e/ou analisar editais de licitação, conforme dados e informações recebidos das áreas 
interessadas, verificando aspectos legais, divulgando as condições das concorrências e 
providenciando a sua publicação nos meios de divulgação competentes. Analisar editais de Seleção 
Pública e Normas Internas, verificando implicações jurídicas, visando evitar problemas trabalhistas. 
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Analisar informações recebidas de candidatos a fornecedores da companhia, verificando a capacidade 
e idoneidade dos mesmos, para a aprovação do cadastramento de empresas consideradas aptas para 
participar de concorrências. 
 
15. Analista de TIC II (Administração de Dados) 
 
Descrição Básica das Atividades: 
Administrar os dados que movimentam os negócios municipais da Prefeitura da cidade de São Paulo 
e integrá-los, visando a implementação correta de processos. Negociar com os clientes internos e 
externos, fornecedores e parceiros, a fim de obter um resultado satisfatório nas atividades / projetos 
que desenvolve. Executar atividades e projetos sob sua responsabilidade, utilizando recursos 
disponíveis de modo a otimizar as atividades e reduzir custos. Orientar e acompanhar o 
desenvolvimento da equipe de Administradores de Dados para provê-los de conhecimentos 
necessários para a execução das atividades, liderando equipes de trabalho. Homologar um modelo de 
dados que será utilizado pelo analista de sistemas na geração de um modelo físico de dados. Gerar e 
manter o Dicionário de Dados, especificando os atributos dos mesmos para conceituação dos termos 
de negócio. Incorporar dados (novos ou já existentes) à um modelo (novo ou já existente) e orientar os 
analistas de sistemas sobre os procedimentos necessários para essa incorporação / alteração dos 
dados. Efetuar análise de impacto decorrente de alterações dos modelos de dados, identificando os 
aplicativos que poderão ser afetados com a mudança. Fornecer suporte na técnica de análise de 
dados e utilização de ferramenta de modelagem. 
 
V - DAS PROVAS E FORMAS DE AVALIAÇÃO 
1. A Seleção Pública constará das seguintes provas: 
 

1.2. Para os cargos Analista de TIC I (Administração de Dados), Analista de TIC I (Monitoramento 
e Incidentes), Analista de TIC II (Administração de Dados), Analista de TIC II (Programação 
.NET/VB.NET), Analista de TIC II (Programação ASP3/C#), Analista de TIC II (Programação 
C++), Analista de TIC II (Programação Visual), Analista de TIC II (Qualidade), Analista de TIC 
II (Segurança da Informação), Analista de TIC II (Sistemas COBOL/DB2 E IMS), Analista de 
TIC II (Sistemas JAVA/PHP), Analista de TIC II (Telecomunicações e Rede), Analista de TIC 
III (Arquiteto .NET), Analista de TIC III (Arquiteto JAVA), Analista de TIC III (Programação 
.NET/VB.NET), Analista de TIC III (Programação COBOL/DB2), Analista de TIC III 
(Programação JAVA), Analista de TIC III (Programação Visual), Analista de TIC III (Segurança 
da Informação), Analista de TIC III (Sistemas .NET), Analista de TIC III (Sistemas 
COBOL/DB2 E IMS), Analista de TIC III (Sistemas JAVA), Analista de TIC III (Sistemas 
JAVA/PHP), Analista de TIC III (Suporte Baixa Plataforma), Analista de TIC III (Suporte Banco 
de Dados), Analista de TIC III (Telecom. e Rede - Engenheiro), Analista de TIC III 
(Telecomunicações e Rede): 

- Conhecimentos Específicos I; 
- Conhecimentos Específicos II; 
- Português; 
- Lógica. 
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