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Portaria nº 23, de 18 de abril de 2022

ANA FLÁVIA SILVA DE SOUZA, Departamento de Ouvidoria, Corregedoria e Controladoria Interna, no exercício de suas atribuições 
legais, instaura o processo administrativo disciplinar para apurar responsabilidades constantes no processo administrativo nº 
61.612/2019.

RESOLVE:

Art. 1º – Determinar com fulcro no art. 9°, parágrafo único, inciso XIV, da Lei Complementar n° 346/2021 e artigo 21, 2º, do Decreto 
Municipal nº 11.234/2021, a instauração de processo administrativo disciplinar para apurar os fatos supostamente praticados pelo 
servidor A. L. C. A., chapa XXXX, Secretaria de Finanças, pelos motivos constantes da integra da portaria inaugural.

Art. 2º – Determinar que os servidores Luís Otávio Montelli, Marcelo do Nascimento Varollo e Bruno Faleiros Domiciano constituídos 
como membros da Comissão Processante para a realização dos trabalhos no presente caso, sendo que os mesmos foram nomeados 
pelo Exmo. Sr. Prefeito, conforme Portaria n° 144, de 09/04/2021.

Art. 3º – Deliberar que os membros da Comissão poderão reportar-se diretamente aos demais órgãos da Administração Pública, em 
diligências necessárias às atividades de investigação e esclarecimento.

Art. 4º – Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação do relatório, com possibilidade de prorrogação, mediante 
justifi cativa.

Art. 5º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Franca/SP, 18 de abril de 2022
ANA FLÁVIA SILVA DE SOUZA

Chefe do Dep. de Ouvidoria, Corregedoria, Controladoria e Controle Interno

ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022
EDITAL DE DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA A CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA

A Prefeitura de Franca, através da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, torna público o que segue.

1. Todos os recursos interpostos quanto à classifi cação divulgada em 08 de abril de 2022 foram indeferidos.

2. As respostas aos recursos interpostos estarão disponíveis no endereço eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br até o dia 
19/04/2022. Para efetuar a consulta, o candidato deverá acessar o site e no link “área do candidato”, escolher o referido concurso e 
digitar seu CPF e data de nascimento. 

Franca, 19 de abril de 2022.
COMISSÃO ORGANIZADORA

HOMOLOGAÇÃO

A Prefeitura de Franca, nos termos do disposto no Edital do Concurso Público nº 01/2022, à vista das informações contidas no 
Processo Administrativo nº 2022000321 e considerando que todos os recursos interpostos contra a classifi cação prévia foram 
indeferidos, torna público o que segue:

1- A classifi cação prévia divulgada no dia 08/04/2022, no Diário Ofi cial do Município, passa a ser considerada CLASSIFICAÇÃO 
FINAL;

2- A HOMOLOGAÇÃO do Concurso Público regido pelo Edital mencionado, para os empregos abaixo descritos e pelo prazo previsto 
no item 8.15 do referido Edital.

Empregos: 

AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA- PSF
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EXPEDIENTE
Diário Ofi cial do Município de Franca
Lei Complementar Nº 233 de 20/12/13
Decreto Nº 10.115, de 12/03/14

Produzido pela Assessoria de Comunicação Social I Gabinete do Prefeito
Andressa O. Neves Garcia - Assessora de Comunicação
Keila Alves P. Fradique - Jornalista Responsável /MTB – 46.013 e
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www.franca.sp.gov.br/diarioofi cial 

Publicações

e-mail: diarioofi cial@franca.sp.gov.br
Tel. (16) 3711 9088 / 3711 9802 
Rua Frederico Moura, 1517 - Cidade Nova - Franca/SP 

Apoio à imprensa: imprensa@franca.sp.gov.br
Tel. (16) 3711.9130

Poder Executivo
Alexandre Augusto Ferreira - Prefeito 
Éverton de Paula - Vice-Prefeito 
Cynthia Milhim Ferreira - Presidente do Fundo Social e Solidariedade
Fernando Luiz Baldochi - Chefe de Gabinete
Marina L. M. Maenza - Secretária de Administração e Recursos Humanos
Gislaine A. Liporoni Peres - Secretária de Ação Social
Lucimara de O. C. Prado - Secretária de Desenvolvimento
Márcia de C. Gatti - Secretária de Educação
Raquel Regina Pereira - Secretária de Finanças
Nicola Rossano Costa - Secretário de Infraestrutura
Rui Engrácia Garcia Caluz - Secretário de Meio Ambiente
Eduardo A. Campanaro - Procurador Geral do Município
Waléria Souza de Mascarenhas - Secretária de Saúde
Marcus A. M. de Araujo - Secretário de Segurança
Milena Bernardino - Presidente da EMDEF
Mateus Caetano - Presidente da FEAC

Poder Legislativo Mesa Diretora
Claudinei da Rocha - Presidente 
Pastor Palamoni - Vice-Presidente 
Lurdinha Granzotte - 1º Secretária 
Kaká - 2ª Secretário

HOMOLOGAÇÃO

A Prefeitura de Franca, nos termos do disposto no Edital do Concurso Público nº 03/2022, à vista das informações contidas no 
Processo Administrativo nº 2022000328 e considerando que não houve recurso interposto contra a classifi cação prévia, torna 
público o que segue:
1- A classifi cação prévia divulgada no dia 08/04/2022, no Diário Ofi cial do Município, passa a ser considerada CLASSIFICAÇÃO 
FINAL;

2- A HOMOLOGAÇÃO do Concurso Público regido pelo Edital mencionado, para os empregos abaixo descritos e pelo prazo previsto 
no item 8.15 do referido Edital.

Empregos: 

Médico – EMERGENCIALISTA CLÍNICO GERAL
Médico – EMERGENCIALISTA PEDIATRA
Médico – ENDOCRINOLOGISTA
Médico – ENDOCRINOLOGISTA INFANTIL
Médico – ESPECIALISTA EM ULTRASSONOGRAFIA GINECOLÓGICA E OBSTETRÍCIA
Médico – FISIATRA
Médico – GASTROENTEROLOGISTA
Médico – GERIATRA

ANALISTA DE SISTEMAS
ARQUITETO
ASSISTENTE SOCIAL
BIOMÉDICO
CIRURGIÃO DENTISTA
COVEIRO
ENCANADOR
ENFERMEIRO (30 horas/ 40 horas semanais)
ESCRITURÁRIO
FARMACÊUTICO
FONAUDIÓLOGO
INSPETOR ALUNO
MECANICO
NUTRICIONISTA
PEDREIRO
PINTOR
PSICÓLOGO
SUPERVISOR DE CAMPO- PPI/VS
TECNICO EM CONTABILIDADE
TECNICO EM INFORMATICA
TECNICO EM RAIO-X
TECNICO EM ENFERMAGEM DE SAÚDE OCUPACIONAL    
TELEFONISTA

Franca, 19 de abril de 2022.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO DE FRANCA
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Médico – GINECOLOGISTA/OBSTETRA
Médico – HOMEOPATA
Médico – MASTOLOGISTA
Médico – NEFROLOGISTA
Médico – NEUROCIRURGIÃO
Médico – NEUROLOGISTA CLÍNICO GERAL
Médico – NEUROLOGISTA INFANTIL
Médico – OFTALMOLOGISTA
Médico – ONCOLOGISTA INFANTIL
Médico – ORTOPEDISTA INFANTIL
Médico – OTORRINOLARINGOLOGISTA
Médico – PATOLOGISTA
Médico – PEDIATRA
Médico – PNEUMOLOGISTA
Médico – PNEUMOLOGISTA CIRURGIÃO TORÁCICO
Médico – PNEUMOLOGISTA INFANTIL
Médico – PSIQUIATRA INFANTIL
Médico – RADIOLOGISTA
Médico – REUMATOLOGISTA
Médico – UROLOGISTA
Médico – DE SAÚDE OCUPACIONAL

Franca, 19 de abril de 2022.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO DE FRANCA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2019

A Prefeitura de Franca, através da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, CONVOCA os candidatos abaixo nomeados 
APROVADOS e CLASSIFICADOS no Concurso Público nº 002/2019, para comparecerem à Rua Frederico Moura, 1517, Cidade 
Nova – (Departamento de Pessoal e Recursos Humanos) no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, ou seja, nos dias 19, 20 e 25 de 
abril de 2022, das 09h às 15h, munidos dos ORIGINAIS e CÓPIAS dos seguintes documentos: CPF e RG, Certidão de nascimento 
dos fi lhos menores de 18 (dezoito) anos, CPF e RG dos fi lhos menores de 24 (vinte e quatro) anos, Certidão de Casamento e/
ou Nascimento, CPF do cônjuge, CTPS – Carteira Profi ssional de Trabalho e Previdência Social (inclusive a cópia de todos os 
registros existentes), Cartão PIS/PASEP, Certifi cado de Reservista (quando do sexo masculino), Certidão Negativa de Antecedentes 
Criminais, Certidão de regularidade junto à Justiça Eleitoral, Comprovante de Escolaridade (Diploma) e Habilitação Específi ca (nos 
termos do edital completo), Registro no Conselho de Classe e Comprovante de Regularidade (quando for o caso), Carteira de 
vacinação atualizada (quando for o caso), Comprovante de endereço, uma foto 3x4 e Regularidade da Qualifi cação Cadastral do 
E-Social.

Classifi cação Nome Emprego

8º Denis Carrer Francisco da Silva Motorista

Franca, 19 de abril de 2022.
Petersson Alves Faciroli

Diretor do Departamento de Pessoal e Recursos Humanos

PROCESSO SELETIVO Nº 002/2022

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO GABARITO
A Comissão Organizadora, através da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos e de acordo com o Edital de 
Abertura do Processo Seletivo nº 02/2022 – Estagiários, torna público o que segue:

1 - Os GABARITOS das provas aplicadas no período de 31/03/2022 às 12:00 horas do dia 18/04/2022, conforme Anexo Único que 
acompanha o presente Edital.

2 - As provas foram aplicadas através de randomização, portanto o candidato deverá considerar a alternativa correta.

3 - O candidato que discordar das questões aplicadas nas provas e do gabarito divulgado, poderá interpor recurso no dia 20 de abril 
de 2022, conforme Edital de Abertura das Inscrições do referido Processo Seletivo, em especial o Item 6.

Franca, 19 de abril de 2022.
COMISSÃO ORGANIZADORA
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ANEXO ÚNICO

 GABARITO PROVISÓRIO DAS PROVAS APLICADAS NO PERÍODO DE 31/03/2022 às 12:00 horas do dia 18/04/2022 

Disciplina Pergunta Alternativa Correta Alternativa 
Incorreta

Alternativa 
Incorreta

Alternativa 
Incorreta

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa 
em que todas as 
palavras estão escritas 
corretamente.

Há tanto tempo não 
comia uma refeição 

decente.

Concerteza não 
serei eu o primeiro a 

chegar.

Foi muito incensato 
da parte do primo.

A falta de propósito 
leva à acomodasão.

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa 
correta em relação à 
ortografi a.

Nenhum dos dois 
estava ansioso pelo 

encontro.

Sei que parece um 
milagre, mas às 

veses é possível.

E, derrepente, tudo 
fi ca claro.

Ela não quiz 
terminar a conversa.

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa 
em que todas as palavras 
estejam grafadas 
corretamente.

Fica impossível 
governar sem 

sossego.

Casou-se com 
uma entegrante da 

equipe.

A maior parte do 
que acontecia 
era cançativo e 

tristonho.

Chegou a cojitar 
ir embora para 

sempre.

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa 
que apresenta ERRO 
ortográfi co.

Nosso último 
pernoite foi a um dia 
de viajem da cidade.

Resolveu se 
concentrar na 
questão mais 
importante.

Teriam que oferecer 
outro tipo de comida 

para se consumir 
durante o dia.

Pense no que 
poderia fazer se 

tivesse esse tempo 
extra.

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa que 
preenche corretamente as 
lacunas abaixo: / Olho para 
_____ e vejo um grande 
pássaro. / Por favor, _____ 
para mamãe os rolinhos de 
cabelo.

trás - traz tráz - tras trás - trás traz - traz

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa que 
preenche corretamente 
as respectivas lacunas 
abaixo no que se refere 
à ortografi a./ DESLI__E / 
MACIE__ / DESPE__A

Z - Z - S S - Z - S Z - S - S Z - S - Z

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa que 
preenche corretamente 
as respectivas lacunas 
abaixo no que se refere 
à ortografi a./ PAL__TÓ 
/ POSSU__ / CONF__
SSIONÁRIO

E - I - E I - I - E E - I - I I - E - I

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa que 
preenche corretamente as 
lacunas abaixo: / Tomara 
que seu advogado ______ 
bom. / Além do mais, quem 
faria ___________ a você?

seja - companhia seje - companhia seje - compahia seja - compania
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Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa que 
preenche corretamente as 
lacunas abaixo, de acordo 
com a norma-padrão 
da língua portuguesa: / 
Acho que a gente deveria 
_____________ isso. / 
Sem o _________ nem sei 
de quem, teria morrido.

experimentar - 
auxílio

esperimentar - 
auxílio

experimentar - 
aucílio

esperimentar - 
aucílio

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa que 
preenche corretamente as 
lacunas abaixo, de acordo 
com a norma-padrão da 
língua portuguesa: / Ele 
pegava na _________ e 
vinha trabalhar conosco. / 
O rosto ________ quase 
lhe fecha os olhos.

enxada - inchado enchada - inchado enxada - enchado enchada - inxado

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa que 
preenche corretamente as 
lacunas abaixo, de acordo 
com a norma-padrão da 
língua portuguesa: / Todo 
esse lado __________ 
que tinha eu o perdi. / 
Foi _________ para todo 
mundo.

exaltado - exaustivo ezaltado - exaustivo exaltado - ezaustivo exaltado - esaustivo

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa 
cujo vocábulo NÃO 
segue a mesma regra de 
acentuação dos demais.

proíbem. ninguém. mantém. armazém.

Língua 
Portuguesa

Há uma palavra que 
deveria ter acento em:

Um dos dois juizes 
escreveu seu nome 

numa folha.

Isso não soava uma 
boa ideia.

Era um ato heroico 
nos dramas 

ignorados da vida.

Tentem defi nir a 
forma da pera.

Língua 
Portuguesa

Não devem ser acentuados 
os oxítonos terminados em US. O. ES. A.

Língua 
Portuguesa

Acentuam-se os vocábulos 
paroxítonos terminados em X. ENS. A. OI.

Língua 
Portuguesa

Não devem ser acentuados 
os paroxítonos terminados 
em

ENS. UNS. ONS. PS.

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa que 
preenche corretamente as 
lacunas abaixo. / Seu v__o 
transporta o passageiro 
microsc__pico para outras 
__r__as.

o - ó - á - e ô - ó - á - e ô - o - a - é o - ó - a - é
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Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa que 
apresenta um verbo no 
modo imperativo.

Traga o lampião 
mais para perto.

Mas meus fi lhos 
tinham de tudo.

Pelo menos com 
ela, ele não tinha 

que fi ngir.

Não sei se 
chegaremos lá.

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa que 
apresenta um verbo no 
modo subjuntivo.

Se andarmos com 
ele, os casacos 
azuis virão para 

cima de nós.

Saiam com as mãos 
na cabeça.

Agora, fechem-nas 
silenciosamente.

Eles não vão ajudar 
você.

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa em 
que o verbo em destaque 
esteja no pretérito.

Mas enquanto 
os adversários 
ESQUECIAM 
a guerra, eles 
atuavam em 

silêncio.

Tire esse colarinho 
e gravata, ou eles 
os ARRANCARÃO 

à força.

Os motores 
EMITEM um rugido 

ensurdecedor.

Diga que 
ESCLARECEREI 

tudo quando chegar.

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa que 
completa corretamente o 
tempo verbal abaixo./ Se 
eu duvidasse/ Se tu 

duvidasses. duvidasse. duvidaras. duvidavas.

Língua 
Portuguesa

Na oração “Eu VOU agora 
me cadastrar na lista de 
espera do imunizante.”, o 
verbo em destaque está no 
modo

indicativo. subjuntivo. gerúndio. imperativo.

Língua 
Portuguesa

Na oração “PARE com 
essa conversa!”, o verbo 
em destaque está no modo

imperativo. indicativo. subjuntivo. infi nitivo pessoal.

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa 
correta quanto à 
concordância nominal.

É proibida a caça 
neste local.

O mar e o céu 
estavam sereno.

É necessário a tua 
presença aqui.

Vi ancorado no 
porto os navios 

petrolíferos.

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa 
que continua corretamente 
a oração abaixo, 
considerando as regras de 
concordância./ Estudo as 
línguas

chinesa e alemã. chinesa e a alemã. chinesas e alemãs. chinesas e as 
alemãs.

Língua 
Portuguesa

Na oração “Havia menas 
pessoas na reunião da 
semana passada se 
compararmos todas que 
fi zemos desde o começo 
do mês.”  há um ERRO  de

concordância 
nominal. concordância verbal. acentuação. ortografi a.

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa 
INCORRETA quanto à 
concordância nominal.

Escolhestes má 
lugar e hora.

A Marinha e o 
Exército brasileiro 
estavam alerta.

Bailarinas ciganas 
animavam a festa.

Velhas revistas e 
livros enchiam as 

prateleiras.

Língua 
Portuguesa

Na oração “Quando 
chegamos em casa, 
já passavam das nove 
horas.” há um ERRO de

concordância verbal. concordância 
nominal. acentuação. ortografi a.
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Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa 
INCORRETA quanto à 
concordância verbal.

Não haviam ali 
pessoas que a 
conhecesse.

Chovera depois de 
muitos dias de sol.

Não deviam existir 
peças soltas.

Vai haver grandes 
festas neste local.

Língua 
Portuguesa

Quanto à concordância 
verbal, há um ERRO em:

Seria cinco horas da 
tarde.

A maioria eram 
rapazes.

Nada restou da 
casa, a não ser 

escombros.

As paredes 
pareciam tremer.

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa que 
preenche corretamente 
as respectivas lacunas 
abaixo, de acordo com 
a norma-padrão da 
língua portuguesa quanto 
à concordância. / 1. 
__________ de fenômenos 
que ninguém sabe 
explicar. / 2. Mais de cem 
mil pessoas _________ 
naquela pandemia.

Trata-se - morreram Tratam-se - 
morreram Trata-se - morreu Tratam-se - morreu

Língua 
Portuguesa

Na oração: “Centenas 
de rapazes foram visto 
naquele local.” há um 
ERRO de 

concordância 
nominal. concordância verbal. ortografi a. conjugação verbal.

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa 
em que todas as lacunas 
possam ser preenchidas 
por CH.

bre__a - man__ete - 
desfe__o

en__erido - __
ateado - ria__o 

fa__ina - fl e__a - 
me__ido

ma__ucar - engra__
ar - rela__ar 

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa 
em que todas as lacunas 
possam ser preenchidas 
por SC.

na__imento - com__
iência - fl ore__er

ace__ível - de__er - 
fa__ismo

agre__ivo - di__
iplina - a__ertiva

compa__o - discu__
ão - e__eder

Língua 
Portuguesa

Sobre a oração “De vez em 
quando a vela ia sumindo 
e acendiam outra; a certa 
hora Clotilde resolveu 
escrever um bilhete 
despedindo-se de toda a 
família porque achou que 
não atravessaria a noite 
viva.”, é correto afi rmar que

não apresenta erro 
ortográfi co.

apresenta um erro 
de grafi a; o correto é 

“enquando”.

apresenta um erro 
de grafi a; o correto é 

“familha”.

apresenta um erro 
de grafi a; o correto é 

“bilete”.

Língua 
Portuguesa

A oração “Esperamos 
apenas que esse dom tão 
raro não seja distribuído 
pelo arbítrio humano, mas 
abençõe, por acidente do 
destino, alguns indivíduos 
de sorte.” apresenta um 
ERRO de

acentuação. grafi a de palavra. concordância verbal. concordância 
nominal.
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Língua 
Portuguesa

São acentuadas pelo 
mesmo motivo de 
“Poético”:

xícara, úmido, 
lágrima.

abençõe, úmido, 
você.

feiúra, lâmpada, 
elétrons. pêssego, vôo, fl uído.

Língua 
Portuguesa

São acentuadas pelo 
mesmo motivo de “Baú”: saída, saúde, juízo. papéis, juíz, caído. herói, proíbem, 

idéia. véu, lêem, café.

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa 
em que o verbo em 
destaque na frase abaixo 
esteja reescrito de forma 
correta no pretérito 
imperfeito do indicativo. /
Isso o PERTURBARIA 
tremendamente.

perturbava. perturbou. perturba. perturbará.

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa em 
que o termo destacado 
esteja no mesmo tempo 
verbal que o destaque 
abaixo./ Por quanto tempo 
não EXISTIREI mais?

Eles CASARÃO até 
o fi m do ano.

Todos 
COMEMORARAM 

batendo nas 
carteiras e gritando.

A névoa se 
DESPRENDIA em 
massas brancas.

A ditadura 
PROIBIRA as 

bandeiras estaduais.

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa em 
que o termo destacado 
esteja no mesmo tempo 
verbal que o destaque 
abaixo./ Ele não TEVE 
meios de atender à 
convocação.

Vós me FALASTES 
de uma história 

estranha.

Ele ENTENDERA 
que as medidas 

eram necessárias.

A notícia foi 
RECEBIDA com 
desconfi ança.

O Ibama CONTARÁ 
com menos de 50 
por cento de sua 

lotação.

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa 
em que o termo 
destacado esteja no 
mesmo tempo verbal 
que o destaque abaixo./
Celulares desbloqueados 
PERMITEM explorar falhas 
que podem dar acesso 
a praticamente tudo no 
telefone.

Especialistas 
ALERTAM que 
distanciamento 

precisa ser 
respeitado.

Não é impossível 
que essas 

difi culdades SEJAM 
superadas.

O aparelho FICARÁ 
impedido de 

conectar a redes 
móveis.

O banco afi rmou 
que seu aplicativo é 

seguro.

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa em 
que o verbo em destaque 
na frase abaixo esteja 
reescrito de forma correta 
no futuro do pretérito. /
Os registros AUMENTAM 
durante o fi nal do outono e 
começo do inverno.

Aumentariam. Aumentarão. Aumentaram. Aumentavam.

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa em 
que o verbo em destaque 
na frase abaixo esteja 
reescrito de forma correta 
no pretérito mais-que-
perfeito. /O encontro com 
a cobra de sete metros o 
DEIXOU paralisado.

Deixara. Deixaria. Deixará. Deixa.
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Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa que 
preenche corretamente 
as respectivas lacunas 
abaixo./ Claudio, que 
também é advogado e 
membro da instituição, 
__________ que ele é 
corrupto. Diante de tal 
feito, a multidão ________ 
ameaças.

afi rma - verbalizava afi rma - 
verbalizavam

afi rmam - 
verbalizavam

afi rmam - 
verbalizava

Língua 
Portuguesa

Sobre a oração “Não 
podem haver rasuras neste 
documento.”, selecione a 
alternativa correta.

Apresenta erro de 
concordância verbal; 

o correto é “Não 
pode haver rasuras 
neste documento”.

Apresenta erro de 
concordância verbal; 

o correto é “Não 
podem haverem 

rasuras neste 
documento”.

Apresenta erro de 
ortografi a o correto 

é “Não podem 
haver razuras neste 

documento”.

Está em 
conformidade com 
a norma-padrão da 
língua portuguesa.

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa que 
preenche corretamente 
as respectivas lacunas 
abaixo no que se refere à 
concordância verbal./ 1. 
Sou eu quem _________ 
pelos documentos 
assinados./ 2. Eram elas 
quem ______ a despesa.

responde - fazia responde - faziam respondo - faziam respondem - fazia

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa 
correta acerca da 
concordância verbal.

Todos estávamos 
preocupados.

Na placa estavam 
“Veiculos” sem 

acento.

Sobraram mais de 
uma cesta de pães.

Menos de dez 
homens faria a 

colheita das maçãs.

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa que 
preenche corretamente 
as respectivas lacunas 
abaixo no que se refere 
à concordância nominal./ 
Por favor, poderia gastar 
______ água? À noite, há 
_________ pessoas para 
tomar banho.

menos - menos menas - menos menas - menas menos - menas

Língua 
Portuguesa

De acordo com a norma-
padrão da Língua 
Portuguesa, selecione a 
alternativa que preenche 
correta e respectivamente 
as lacunas abaixo no que 
se refere à concordância 
nominal./ 1. É _________ 
a entrada animais./ 2. A 
terapia estava marcada 
para meio dia e _______.

permitida - meia permitido - meia permitida - meio permitido - meio

Noções de 
Informática

Sobre o Pacote LibreOffi  ce, 
é correto afi rmar que

é Software Livre e é
multiplataforma.

trata-se do sistema
operacional Linux. 

só funciona no 
Windows.

só funciona no 
Linux.
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Noções de 
Informática

No LibreOffi  ce, o atalho 
Ctrl A tem como função: selecionar tudo. desfazer a última 

ação.
refazer a última 

ação.
fechar o arquivo 

exibido.

Noções de 
Informática

Podem ser encarados 
como um tipo especial de 
etiquetas, podendo ser 
preenchidos a partir de um 
banco de dados:

cartões de visita. tabelas. macro. envelopes.

Noções de 
Informática

Para selecionar itens 
não consecutivos no 
Writer usando o teclado: 
selecione o primeiro 
pedaço de texto, pressione 
_________; isto coloca o 
Writer no modo “Adicionar”. 
A palavra ADIC aparece na
barra de status. / Selecione 
a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna 
acima.

Shift  F8 Ctrl  F5 Shift  F6 Ctrl  F1

Noções de 
Informática

No que se refere a mover, 
cortar, copiar ou colar 
texto no Writer, selecione a 
alternativa INCORRETA.

Para copiar o texto 
selecionado, segure 

pressionada a 
tecla Alt enquanto 

arrasta.

Para mover (cortar 
e colar) o texto 

selecionado usando 
o mouse, arraste-o 
para o novo local e

solte.

Quando você 
cola um texto, o 

resultado depende 
da fonte do texto e 
como você o colou.

Se clicar no 
ícone Colar, toda 
formatação que o 

texto tem (tal como 
negrito ou itálico) é 

mantida.

Noções de 
Informática

Se “Completar palavras” 
estiver habilitado, o 
Writer tenta adivinhar 
qual palavra está sendo 
digitada e se oferece para 
completar. Para aceitar a 
sugestão, pressione 

Enter. Esc. Alt. Ctrl.

Noções de 
Informática

Para inserir um hífen 
condicional dentro de uma 
palavra, clique onde você 
quer que o hífen apareça e 
pressione 

Ctrl hífen. Alt hífen. Ctrl sinal de igual. Alt sinal de igual.

Noções de 
Informática

No Calc, é possível 
selecionar várias folhas 
- ou páginas - de uma 
só vez, pressionando a 
tecla _______ ao mesmo 
tempo que clica nas abas./ 
Selecione a alternativa que 
preenche corretamente a 
lacuna acima.

Ctrl Alt Shift Enter

Noções de 
Informática

Este menu, exclusivo do 
LibO Calc, abrange todos 
os recursos disponíveis 
para a organização e a 
manipulado
automática dos dados de 
um documento:

Dados. Ferramentas. Fórmulas. Exibição.
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Noções de 
Informática

A funcionalidade de 
_________ do Writer 
permite que você construa 
uma índice automatizado 
de conteúdo a partir dos 
títulos no seu documento./ 
Selecione a alternativa que 
preenche corretamente a 
lacuna acima.

sumário marcadores parágrafos numeradores

Noções de 
Informática

Nele podemos encontrar 
todas as
páginas visitadas 
recentemente:

Histórico. Favoritos. Inicial. Home.

Noções de 
Informática

Nas caixas de texto, no 
Impress, um novo nível 
de estrutura de tópico 
pode ser criado usando 
a tecla Tab para rebaixar 
a entrada na lista e a 
combinação das teclas 
____________ para 
promover a entrada 
na lista./ Selecione a 
alternativa que preenche 
corretamente as 
respectivas lacunas acima.

Shift Tab Shift Esc Esc Alt F5 Ctrl

Noções de 
Informática

Todas as características 
do slide mestre são 
controladas por 

estilos. macros. tabelas. fórmulas.

Noções de 
Informática

Sobre correio eletrônico, 
selecione a alternativa 
INCORRETA.

O termo “e-mail” é 
aplicado somente 
aos sistemas que 
utilizam a Internet.

O Microsoft Outlook 
2010 oferece 

ferramentas de
gerenciamento 

de e-mails 
profi ssionais. 

Antes de poder 
enviar e receber 

e-mails no
Outlook é preciso 

adicionar e 
confi gurar uma 
conta de e-mail. 

O correio eletrônico 
é mais antigo que a 

internet.

Noções de 
Informática

Símbolo que separa o 
Nome do Recipiente do 
Nome do Host-Domínio; 
é obrigatório que haja 
obrigatoriamente uma, e 
apenas uma, ocorrência 
desse símbolo no 
endereço  de e-mail:

Arroba Ponto. Underline. Traço.

Noções de 
Informática

São exemplos de 
navegadores, EXCETO: Gmail. Internet Explorer. Mozilla Firefox. Google Chrome.

Noções de 
Informática

Em sites de busca, 
quando queremos ter uma 
pesquisa mais precisa e
queremos encontrar 
expressões exatamente 
iguais como quando
as digitamos devemos 
digitar essa expressão 
entre  

aspas. colchetes. cifrão. símbolos de arroba.
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Noções de 
Informática

Aparecem 
automaticamente e sem 
permissão, sobrepondo a 
janela do navegador Web, 
após acessar um site:

Janelas de pop-up. Lixos Eletrônicos. Trojans. Cookies.

Noções de 
Informática

Sobre documentos mestre, 
selecione a alternativa 
INCORRETA.

Não trabalham no 
Writer.

Podem ser usados 
para produzir 

documentos longos 
tal como um livro,
uma tese, ou um 
relatório longo.

Podem ser usados 
quando pessoas 
diferentes estão 

escrevendo 
capítulos

diferentes ou 
outras partes 
do documento 

completo, de modo 
que não precise 
compartilhar os 

arquivos.

Junta documentos 
de texto separados 
em um documento 

maior, e unifi ca 
a formatação, 

sumário, bibliografi a, 
índices e outras 
tabelas ou listas.

Noções de 
Informática

No Writer, uma maneira 
para fazer o texto colado 
assumir o formato do texto 
em volta do ponto onde ele 
está sendo colado é:

Editar, Colar 
especial,  Texto sem 

formatação.

Formatar, Colar 
Justifi cado.

Editar, Formatar 
especial,  Texto 

original.

Editar, Formatar, 
Texto especial.

Noções de 
Informática

O Writer possui duas 
maneiras de localizar texto 
dentro de um documento: 
a barra de ferramentas 
Localizar para busca 
rápida e o diálogo Localizar 
e substituir. No diálogo, é 
possível, EXCETO

Inserir tabelas. Localizar e substituir 
palavras ou frases.

Use coringas 
e expressões 
regulares para 

ajustar a busca.

Localizar e 
substituir estilos de 

parágrafos.

Noções de 
Informática

Use-o para armazenar 
textos, tabelas, gráfi cos 
e outros itens para reuso 
e atribua-os a uma 
combinação de teclas fácil 
de lembrar:

Autotexto. Autoformatação. Colar Especial. Completar palavras.

Noções de 
Informática

Possibilitam formatar 
facilmente um
documento de forma 
consistente, e mudar o 
formato com um mínimo 
de esforço; é um conjunto 
nomeado de opções de 
formatação:

Estilos. Tabulações. Marcadores. Macros.

Noções de 
Informática

No Writer, se digitar três ou 
mais hifens, sublinhados 
ou sinais de igual em uma 
linha e pressionar Enter, o 
parágrafo é substituído por

uma linha
horizontal do 

tamanho da página

uma linha
vertical do tamanho 

da página.
uma tabela. travessão.



Terça-feira, 19 de abril de 2022 - ano 8 - nº 2.020www.franca.sp.gov.br 13

Noções de 
Informática

No Calc, para selecionar 
múltiplas colunas ou linhas 
não contíguas, clique na 
primeira coluna ou linha 
do grupo, pressione e 
segure a tecla _________, 
clique em todas as colunas 
ou linhas subsequentes, 
enquanto segura a tecla 
pressionada./ Selecione a 
alternativa que preenche 
corretamente a lacuna 
acima.

Ctrl Esc Insert Home

Noções de 
Informática

Sobre hyperlinks e 
referências cruzadas no 
Writer, é correto afi rmar 
que

se salvar um 
documento do 

Writer em HTML, 
os hyperlinks 

permanecem ativos 
mas as referências 

cruzadas não.

o texto num 
hyperlink é 
atualizado 

automaticamente 
se mudar o texto do 

item
ligado.

quando se usa um 
hyperlink, você tem 

escolha sobre o 
conteúdo da ligação.

textos alterados não 
são atualizados

automaticamente 
em uma referência 

cruzada.

Noções de 
Informática

Sobre URL, é correto 
afi rmar que:

trata-se de uma
forma padronizada 

de especifi car 
o endereço de 

qualquer recurso, 
site ou arquivo 

existente em um 
servidor da WWW.

é o Protocolo de 
transferência
de Hipertexto.

começam com 
dois pontos que 

identifi cam o tipo de 
endereço.

é o código para 
sites de instituições 

governamentais.

Noções de 
Informática

Em sites de busca, quando 
queremos saber o que 
signifi ca algum termo ou
palavra que não 
conhecemos, usamos a 
expressão 

defi ne. signifi ca. sinônimos. dicionário.

Noções de 
Informática

São pequenos arquivos 
que são gravados em 
seu computador quando 
acessa sites na Internet e 
que são reenviados a estes 
mesmos sites quando 
novamente visitados:

Cookies. Spam. Vírus. ActiveX.

Noções de 
Informática

Sobre o endereço www.
mec.gov.br, é correto 
afi rmar que:

mec é o domínio. gov é o domínio.
br é o código para 

sites de instituições 
governamentais.

br é o código para 
sites gratuitos.

SAÚDE

EDITAL ATRIBUIÇÃO ESPAÇOS COMÉRCIO DE MERCADORIAS DIVERSAS EXPOAGRO 2022 ÁREA EXTERNA

Pelo presente Edital O Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde faz saber que no dia 25 de Abril de 
2022, segunda-feira, às 14 horas, no Auditório (Salão Azul) da Secretaria Municipal de Saúde, situada na Avenida Dr. Flávio Rocha, 
n°4780, Jardim Redentor, será realizado leilão, tipo maior oferta, para atribuição de espaços na área externa do RECINTO PARQUE
FERNANDO COSTA, destinados ao comércio de mercadorias diversas na EXPOAGRO que ocorrerá no período de 19/05/2022 
a 29/05/2022, nos termos do disposto no Decreto nº. 10.135 de 08 de Abril de 2014. Os espaços contam com 5m² (cinco metros 
quadrados) cada e serão atribuídos de forma pessoal e intransferível, sendo vedada a substituição do cessionário e transferência a 
qualquer título. A cessão dos espaços será exclusivamente para o período acima especifi cado e fi cará automaticamente revogada 
ao fi nal deste. O lance mínimo estabelecido por espaço é de 01 (hum) UFMF - Unidades Fiscais do Município de Franca, sem 
prejuízo da taxa de ocupação de solo. Os interessados deverão comparecer no dia, local e horário acima estabelecido, munidos de 
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SEGURANÇA

documento de identidade, CPF, comprovante de endereço e declaração da mercadoria comercializada.

Valor da UFMF = R$71,96
Taxa de Ocupação de Solo: 1,15 UFM /dia – 5m²

Franca, SP, 18 de abril de 2022.
Waléria Souza de Mascarenhas
Secretária Municipal de Saúde

MUDANÇA DE SENTIDO DE VIA

Comunico que devido a readequações no trânsito com fi m de melhorar as condições de circulação e segurança, após estudos, fi cou 
decidido que será feita mudança de sentido de via no seguinte logradouro:

- Bairro: Vila Nova.
•RUA ÁGUA SANTA – Mudará a direção do sentido da via no trecho entre a RUA FRANCISCO TÁRSIA e a RUA ALBERTO DE 
AZEVEDO.
Sentido: Da RUA FRANCISCO TÁRSIA para a RUA ALBERTO DE AZEVEDO.

A mudança entrará em vigor ao contar de 20 de abril do corrente ano.

MARCUS ALEXANDRE MORAES DE ARAUJO
Secretário Municipal de Segurança

SASSOM - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E SEGURO SOCIAL DOS MUNICIPIÁRIOS DE FRANCASERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E SEGURO SOCIAL DOS MUNICIPIÁRIOS DE FRANCA - SASSOM

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A BENEFICIÁRIO

O SASSOM – SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E SEGURO SOCIAL DOS MUNICIPIÁRIOS DE FRANCA, Rua Frederico Moura nº 1417 
– Cidade Nova – Franca SP, CNPJ 45.310.125/0001-56 Autarquia Municipal administradora dos planos de saúde dos servidores 
públicos municipais de Franca (Lei Municipal nº 3.884, de 11 de dezembro de 1990), vem NOTIFICAR o(a) benefi ciário(a) abaixo 
qualifi cado(a) A COMPARECER NA SEDE DO SASSOM até 25/04/2022, para tratar de assunto do seu interesse.

CÓDIGO DO USUÁRIO NO PLANO PLANO CPF

09UF4000981001 Hapvida 861.983.008-20

Franca, 18 de abril de 2022.
CÉLIA MARIA TEODORO FALLEIROS

Presidente do SASSOM

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Proc. nº 0174/2018 – Chamamento Público Nº 002/2019 – Inexigibilidade nº 002/2019.  Credenciamento de empresas de prestação 
de serviços na área de saúde, na especialidade de Laboratório  de Análises Clinicas, Anatomia Patológica e Citopatologia aos 
servidores públicos municipais Estatutários e seus dependentes.  A senhora Célia Maria Teodoro Falleiros – Presidente do SASSOM, 
torna público que fi ca HOMOLOGADA e ADJUDICADA a proposta da empresa SÃO JOAQUIM HOSPITAL E MATERNIDADE 
LTDA., ao preço da Tabela anexa ao processo do presente procedimento.

Franca, 14 de abril de 2.022.
Célia Maria Teodoro Falleiros

Presidente do Conselho Administrativo do SASSOM.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Proc. nº 0174/2018 – Chamamento Público Nº 002/2019 – Inexigibilidade nº 02/2019.  Credenciamento de empresas de prestação 
de serviços na área de saúde, na especialidade de laboratório de análises clinicas e imunização humana aos servidores públicos 
municipais Estatutários e seus dependentes.  A senhora Célia Maria Teodoro Falleiros – Presidente do SASSOM, torna público que 
fi ca HOMOLOGADA e ADJUDICADA a proposta da empresa Labtec Laboratório de Análises Clinicas Ltda., ao preço da Tabela 
anexa ao processo do presente procedimento.   

Franca, 18 de abril  de 2.022.
Célia Maria Teodoro Falleiros

Presidente do Conselho Administrativo do SASSOM
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ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

CRECHE ESCOLA “CRECHE ESCOLA PROF. LUCIENE R. M. C. DIAS” - PASTORAL DO MENOR

COMUNICADO DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO

A Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 56.885.262/0017-00, qualifi cada 
como Organização da Sociedade Civil (OSC), sem fi ns lucrativos, que atua nas áreas de Educação e Assistência Social, vêm por 
meio deste tornar público a abertura do Processo Seletivo para preenchimento das vaga na creche supracitada, localizada no bairro 
Jardim Martins, na disposição a seguir:

I.  – Das vagas e requisitos:

a- AUXILIAR DE SALA, Superior completo em pedagogia. Trabalho em período integral (44h semanais). Trabalho em período 
integral (44h semanai. Salário R$ 1.590,83 e outros benefícios). 

II.  – Da inscrição no processo seletivo:
1.  Encaminhar o currículo exclusivamente por meio do e-mail curriculumpastoralmenor@gmail.com                 

Colocar no assunto a vaga de interesse e o local. (Ex: Auxiliar de sala- Creche martins).
2.  Envio de currículos até 20/04/2022.

III -  Do processo de Avaliação e Seleção:
Primeira etapa: análise e seleção de currículos, em conformidade com os requisitos acima;
Segunda etapa: questionário on line para conhecimentos específi cos;
Terceira etapa: entrevista com os candidatos e redação. 

Parágrafo primeiro: O processo seletivo não se trata de um concurso público, e dar-se á em conformidade com a legislação em vigor, 
cuja organização, análise e avaliação fi carão a cargo da própria Instituição.

Parágrafo segundo: Somente será considerado apto para o exercício da função o candidato que cumprir de forma satisfatória todas 
as etapas de seleção e que estejam de acordo com as condições propostas.

Parágrafo terceiro: O candidato selecionado será contratado pelo regime da CLT, e prestará serviço dentro do horário estabelecido 
pela instituição. Para esse fi m, deverá apresentar os documentos pessoais e comprovantes de endereço e escolaridade.

Franca/SP, 14 de ABRIL de 2022 .
Pe. Ovídio José Alves de Andrade

Presidente

INSTITUIÇÃO ESPÍRITA JOANNA DE ÂNGELIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Instituição Espírita Joanna de Ângelis, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 02.222.036/0004-98, qualifi cada como Organização 
da Sociedade Civil (OSC), sem fi ns lucrativos, que atua na área de Educação Infantil (creche), vem pelo presente tornar público que, 
através do Edital nº07/2022, está realizando Processo Seletivo para contratação na área de educação infantil para cumprimento 
do Termo de Colaboração celebrado com município de Franca – S/P, de acordo com a Lei 13.019/2014. O processo seletivo não 
segue a disciplina de concursos públicos, contudo, é feito em obediência aos princípios da impessoalidade, objetividade, igualdade, 
economicidade e publicidade.
O processo seletivo dar-se á em conformidade com a legislação em vigor, cuja organização, análise e avaliação fi carão a cargo da 
própria Instituição.
O presente edital destina-se ao preenchimento da(s) seguinte(s) vaga(s):

02 auxiliares de sala  

1) REMUNERAÇÃO: R$ 2.086,00

2) CARGA HORÁRIA: 44 HORAS SEMANAIS 

3) REQUISITOS BÁSICOS PARA A CONTRATAÇÃO:
a) ENSINO SUPERIOR EM PEDAGOGIA COMPLETO;
b) ser brasileiro nato ou naturalizado; 
c) ter 18 (dezoito) anos completos ou ser emancipado civilmente, na forma do Código Civil Brasileiro na data do 
encerramento das inscrições; 
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d) possuir formação escolar compatível com o cargo em que for inscrito; 
e) possuir registro devidamente regular no órgão de classe correspondente ao cargo em que for inscrito; 
f) preencher os requisitos exigidos para o provimento do cargo, conforme dispõe a legislação municipal própria;
g) gozar de boa saúde física e mental, nos termos da legislação própria;
h) estar quite com as obrigações da Justiça Eleitoral; 
i) não possuir antecedentes criminais referentes a crimes cometidos e contra a instituição, no prazo de cinco anos a contar 
do cumprimento da eventual pena;

4) DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
a) Curriculum vitae com histórico atualizado

O candidato contratado pelo regime CLT deverá prestar serviço dentro do horário estabelecido pela       administração da instituição 
contratante.

Os currículos e projetos deverão ser enviados para o e-mail: ou iejacurriculoportinari@hotmail.com ou presencialmente no seguinte 
endereço: Rua Maria do Carmo Teodoro Silva, 1880 – Portinari Franca/ SP

A divulgação ofi cial do resultado Processo Seletivo dar-se á através do site iejafranca.com.br.

Franca, 18 de ABRIL  de 2022
Elis Regina Borges de Oliveira 

Presidente da Instituição Espírita Joanna de Ângelis

CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL DO JARDIM PANORAMA
PROFESSORA MARIA EROTILDES DE ANDRADE LIMA.

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO – N°03/2022

A instituição Centro de convivência infantil do Jardim Panorama Prof.ª Maria Erotildes de Andrade Lima, Pessoa Jurídica , sem fi ns 
lucrativas , com CNPJ: 09.402.012/0001-17 que atua na área de Educação Infantil (creche) , vem pelo presente tornar público que 
através do Edital n°03/2022, está realizando processo seletivo para contratação de profi ssionais na área de Educação Infantil para 
cumprimento do Termo de Colaboração celebrado com Município de Franca/SP., de acordo com a Lei 13.019/2014, nas seguintes 
funções: e Auxiliar de sala , Auxiliar de apoio especial. O Processo Seletivo não segue a disciplina de concursos públicos, contudo 
é feito em obediência aos princípios da impessoalidade, objetividade, igualdade, economicidade e publicidade. As informações 
prestadas pelos candidatos serão confi denciais. O Centro de Convivência Infantil do Jardim Panorama Prof.ª Maria Erotildes 
de Andrade Lima torna público que estarão abertas as inscrições para o processo seletivo para as funções de: Auxiliar de sala 
Superior completo em Pedagogia, Auxiliar de apoio especial Superior completo em pedagogia.  

Os currículos deverão ser enviados para o e-mail: CCIJPANORAMA.PME@GMAIL.COM                                                                                     
Observação: Currículos somente por e-mail.   

A divulgação ofi cial do resultado do Processo Seletivo será através de contato telefônico.

Franca, 24 de março de 2022.
Valéria Cristina Donzelli

Presidente
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