EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO SA – EMPLASA
CNPJ 47.093.703/0001-75
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2013
(EXTRATO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES)
A ÍNTEGRA DO EDITAL ENCONTRA-SE NO
www.vunesp.com.br e www.emplasa.sp.gov.br

ENDEREÇO

ELETRÔNICO

A EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO SA – EMPLASA
TORNA PÚBLICA a abertura de inscrições para a realização de Concurso Público,
regido pelas Instruções Especiais n.º 01/2013, parte integrante do Edital, para
preenchimento, mediante contratação, dos cargos de Assistente Administrativo,
Assistente Técnico, Analista Administrativo, Analista de Desenvolvimento Urbano e
Regional, Analista de Geomática e Analista Jurídico.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Fundação para o
Vestibular da Universidade Estadual Paulista – Fundação VUNESP, obedecidas às
normas das Instruções Especiais.
2. O Concurso constará de prova objetiva que versará sobre Conhecimentos Gerais e
Conhecimentos Específicos, de caráter eliminatório e classificatório, conforme consta
do Capítulo VII do Edital.
3. O Concurso Público destina-se ao preenchimento de 91 (noventa e uma) vagas
para os cargos/formação, conforme quadro do item 1.3 do Edital.
4. A jornada semanal de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais, em regime de
dedicação exclusiva, sob a regência da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
5. A remuneração inicial será de R$ 3.734,92 (três mil, setecentos e trinta e quatro
reais, noventa e dois centavos) para os cargos de ensino superior Analista
Administrativo, Analista de Desenvolvimento Urbano e Regional, Analista de
Geomática e Analista Jurídico; e de R$ 2.619,60 (dois mil, seiscentos e dezenove
reais e sessenta centavos) para os cargos de ensino médio, Assistente Administrativo
e Assistente Técnico.
6. Os benefícios oferecidos pela EMPLASA são: auxílio alimentação no valor mensal
de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), assistência médica, seguro de vida em
grupo, auxílio funeral no valor de até R$ 2.402,57 (dois mil, quatrocentos e dois reais e
cinquenta e sete centavos), auxílio creche para funcionárias e vale transporte.
7. A contratação inicial será em regime de experiência, pelo período de 45 (quarenta e
cincos) dias, prorrogável por igual período. (CLT, Artigos 443, § 2.º, alínea “c” e 445,
parágrafo único).
8. As vagas serão disponibilizadas para São Paulo, Capital, podendo o candidato ser
transferido para exercer suas atividades em outras unidades ou cidades do Estado de
São Paulo.
9. Os candidatos classificados que venham a ser contratados ficarão sujeitos, a critério
da EMPLASA, a regime de plantão (fora do horário de expediente, finais de semana
e/ou feriados), exercer atividades internas e externas e deverão ter disponibilidade
para viagens dentro do território do Estado de São Paulo e, excepcionalmente, fora do
Estado.
10. Os 91 (noventa e um) empregos públicos vagos serão distribuídos dentro das
Unidades existentes da EMPLASA.

11. Serão assegurados aos candidatos com deficiência 5% (cinco por cento) dos
empregos públicos oferecidos, nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 683, de
18 de setembro de 1992.
DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO
1. O candidato aprovado no Concurso de que trata o Edital será investido no emprego
público se atender às exigências estabelecidas em seu CAPÍTULO III.
2. O candidato que, na data da anuência da vaga, não reunir os requisitos previstos no
Edital, perderá o direito à contratação no emprego público.
DAS INSCRIÇÕES
1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, pelo site
www.vunesp.com.br, no período das 10 horas de 21 de outubro de 2013, às 16 horas
de 29 de novembro de 2013.
2. Em conformidade com o que dispõe a Lei Estadual n.º 12.147, de 12 de dezembro
de 2005, e a Lei Estadual n.º 12.782, de 20 de dezembro de 2007, poderá ser
concedido, respectivamente, o direito de isenção ou de redução do valor da taxa de
inscrição ao candidato para o Concurso Público e de acordo com o descrito no Edital.
DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
1. Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes
são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal e na Lei
Complementar Estadual n.º 683, de 18 de setembro de 1992, de 08 de novembro de
2002, é assegurado o direito de inscrição, cujas atribuições sejam compatíveis com a
deficiência.
2. Em cumprimento ao disposto no artigo 1.º da Lei Complementar n.º 683, de 18 de
setembro de 1992, ser-lhes-á reservado 5% (cinco por cento) do total de vagas,
conforme Capítulo I do Edital.
DAS PROVAS
1. O Concurso Público constará das seguintes provas: Prova de Conhecimentos
Gerais e Específicos para os cargos de ensino superior e Prova de Conhecimentos
Gerais para os cargos de ensino médio.
2. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os empregos
públicos, será composta de questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas
cada.
3. As provas versarão sobre os conteúdos programáticos constantes do Anexo I do
Edital.
4. As provas realizar-se-ão na cidade de São Paulo - Capital, na data prevista de
02/02/2014, no período da tarde, para todos os cargos.
5. A confirmação da data e as informações sobre o local, horário e sala para a
realização da prova deverão ser acompanhadas pelo candidato por meio de Edital de
Convocação a ser publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) podendo, ainda,
consultar o site www.vunesp.com.br,
ENDEREÇOS E SITES DA EMPLASA E DA FUNDAÇÃO VUNESP
Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano SA
SEDE - site: www.emplasa.sp.gov.br
Rua Boa Vista, 170, 2.º andar, Centro, São Paulo – SP
CEP: 01014-000
Horário de atendimento: das 8 às 16horas, de segunda a sexta-feira (dias úteis)
Fundação VUNESP – site: www.vunesp.com.br
Endereço: Rua Dona Germaine Burchard, 515
Agua Branca – SP CEP 05002-062

Disque VUNESP – (XX) (11) 3874-6300.
Horário de atendimento: das 8 às 20 horas, de segunda-feira a sábado (dias úteis)
São Paulo, 04 de outubro de 2013.
Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano SA - EMPLASA

