
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2022

A  Prefeitura  Municipal  de  Dracena,  Estado  de  Sa�o  Paulo,  no  uso  de  suas  atribuiço� es  legais  em  vigor,  e  em
consona�ncia  com  a  Legislaça�o  Municipal,  Estadual  e  Federal,  em  vista  do  disposto  no  art.  37,  inciso  I  e  II  da
Constituiça� o da Repu& blica Federativa do Brasil, assim como demais normas jurí&dicas municipais, TORNA PÚ. BLICO,
aos interessados que estara�o abertas as inscriço� es para o CONCÚRSO PÚ. BLICO de Provas e Tí&tulos, que tera&  validade
de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual perí&odo, a crite&rio da administraça�o pu& blica. As contrataço� es
sera� o providas pelo Regime Estatuta& rio nos termos das Leis Complementares Nº 02/1992 e Lei Orga�nica Municipal
de Dracena e demais legislaça�o pertinentes, conforme abaixo discriminado:

1. DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES

1.1 O Concurso Pu& blico a que se refere o presente Edital sera&  organizado e executado pela KLC – CONSÚLTORIA EM
GESTA> O PÚ. BLICA LTDA com a supervisa�o do pessoal nomeado nos termos do Decreto nº7600/2022 de 22 de junho de
2022.
1.1.1. O programa das provas objetivas encontra-se no Anexo I deste Edital.
1.1.2. As atribuiço� es de cada cargo encontram-se no Anexo II deste Edital.
1.1.3. O modelo de Solicitaça�o de Isença�o da Taxa de Inscriça�o encontra-se no Anexo III deste Edital.
1.1.4. As datas constantes deste Edital podera�o sofrer eventuais alteraço� es enquanto na�o consumada a provide�ncia ou
evento que lhe disser respeito, circunsta�ncia que sera&  mencionada em Edital ou Comunicado a ser publicado. 
1.1.5. Todas as etapas constantes neste Edital sera� o realizadas observando-se o hora& rio oficial de Brasí&lia/DF.
1.1.6.  As  publicaço� es  na  í&ntegra  sera�o  disponibilizadas  em  cara& ter  informativo  nos  endereços  eletro� nicos
http://www.klcconcursos.com.br,  assim  como,  no  site  da  Prefeitura  Municipal  de  Dracena/SP  –
http://www.dracena.sp.gov.br, e Diário Oficial do Município, portanto, e&  de inteira responsabilidade dos candidatos
o acompanhamento de todas as publicaço� es. 

NOMENCLATURA, CARGA HORÁRIA, VAGAS, VENCIMENTOS, REQUISITOS E DEMAIS VANTAGENS.

Nomenclatura C/H Vagas Venc. (R$) Requisitos Mínimos

Analista  Orçamenta& rio  e
Financeiro

40 01 1.690,82 Ensino superior em Cie�ncias Conta&beis.

Assistente Social I 30 01 1.944,47 Ensino  superior  em  Serviço  Social  e  registro  no
Conselho

Analista Jurí&dico 40 01 1.690,82 Ensino Superior em Direito

Analista Administrativo 40 01 1.690,82 Ensino Superior em Administraça�o, Cie�ncias Conta& -
beis ou Direito

Almoxarife Geral 40 01 1.944,47 Ensino  Superior  em  Administraça�o  ou  Cie�ncias
Conta&beis

Ajudante de Serviços Gerais 40 CR 1.236,08 Alfabetizado

Auxiliar de Farma& cia 40 01 1.470,33 Ensino Me&dio Completo com curso de Auxiliar ou
Atendente de Farma& cia ou experie�ncia comprovada
em  carteira  de  no  mí&nimo  01  (um)  ano  como
atendente  de  farma& cia  ou  dispensaça� o  de
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medicamentos.

Cuidador de Idosos 40 01 1.278,40 Ensino  Me&dio  Completo  e  Curso  Completo  de
Formaça�o de Cuidadores de Idosos.

Educador Social 40
01 1.690,82 Curso  superior  completo  em  Educaça� o  Social,

Serviço  Social,  Pedagogia,  Psicologia  ou  Cie�ncias
Sociais, Carteira de Habilitaça�o categoria “AB”.

Psico& logo I 30
01

1.944,47
Ensino  Superior  em  Psicologia  e  registro  no
Conselho.

*Ale&m  do  vencimento  o  candidato  aprovado  e  contratado  tera&  direito  ao  Carta�o  Alimentaça�o  (R$  29,15  o  dia
trabalhado).

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1. As inscriço� es ficara�o abertas:  
Entre aL s 09 horas do dia 07 de julho até às 23 horas e 59 minutos do dia 20 de julho de 2022, somente através
do endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br. (horário de Brasília).
2.2. Para realizar a inscriça�o o candidato devera&  acessar o endereço eletro� nico www.klcconcursos.com.b  r  , durante o
perí&odo  das  inscriço� es,  atrave&s  dos  links  correlatos  ao  Concurso  Pu& blico  e  efetuar  sua  inscriça�o,  conforme  os
procedimentos estabelecidos abaixo:
2.2.1. Ler e aceitar o requerimento de inscriça�o, preencher o formula& rio de inscriça�o, transmitir os dados via Internet e
imprimir o boleto banca& rio;
2.2.2. O vencimento do pagamento das inscriço� es, para ter sua validade, sera&  ate&  o dia 20 de julho de 2022.
2.2.2.1. O valor da Taxa de Inscriça�o constante deste edital sa�o as seguintes:

ESCOLARIDADE VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO EM R$
Alfabetizado 7,36
Ensino me&dio 9,80
Ensino Superior 10,62

2.2.3.  O  boleto  banca& rio,  com  vencimento  para  o  dia  21  de  julho  de  2022,  disponí&vel  no  endereço  eletro� nico
www.klcconcursos.com.b  r  , somente podera&  ser impresso, apo& s a conclusa�o do preenchimento da ficha de solicitaça�o
de inscriça� o on-line;
2.2.4. As inscriço� es somente sera�o confirmadas apo& s a comprovaça�o do pagamento do valor da inscriça�o;
2.2.5.  As solicitaço� es de inscriça�o,  cujos pagamentos forem efetuados apo& s  o dia  21 de julho de 2022,  na� o  sera� o
aceitas;
2.2.6. A empresa KLC – Consultoria em Gesta�o Pu& blica na�o se responsabiliza por solicitaço� es de inscriço� es via Internet
na�o recebidas por motivo de ordem te&cnica dos computadores, falha de comunicaça�o, congestionamento de linhas de
comunicaça�o, bem como outros fatores de ordem te&cnica que impossibilitem a transfere�ncia de dados;
2.2.7. Ao se inscrever o candidato devera&  preencher o nome e sobrenome corretamente e indicar o cargo para o qual
pretende concorrer. O candidato que deixar de preencher nome e sobrenome tera&  sua inscriça�o indeferida.
2.2.8. O descumprimento das instruço� es de inscriça�o via Internet implicara&  a na�o efetivaça�o da inscriça�o.
2.2.9. O candidato e&  responsa&vel pelas informaço� es prestadas no formula& rio de inscriça�o, arcando com as eventuais
consequO e�ncias e erros de preenchimento.
2.2.10. Ao inscrever-se no Concurso Pu& blico, e&  recomenda&vel ao candidato observar atentamente as informaço� es sobre
a aplicaça� o das provas.
2.2.11.  As  informaço� es  prestadas  no  formula& rio  de  inscriça�o  via  Internet  sera�o  de  inteira  responsabilidade  do
candidato. Depois do encerramento das inscriço� es, somente podera�o ser alterados os dados pessoais do candidato em
caso  de  incorreça� o,  mediante  requerimento  endereçado  aL  Comissa�o  Especial  do  Concurso  Pu& blico,  ou  no  dia  de
realizaça� o da prova escrita, mediante a apresentaça�o do documento original, com registro na Ata de Ocorre�ncia de Sala.
2.2.12. Em hipo& tese alguma havera&  alteraça�o do cargo apo& s o pagamento da inscriça�o.
2.2.12.1.  Sera&  permitido  ao  candidato  realizar  mais  de  uma  inscriça�o  no  Concurso  Pu& blico,  desde  que  na�o  haja
coincide�ncia nos turnos de aplicaça�o das provas,  devendo o candidato,  para tanto,  realizar as inscriço� es para cada
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cargo, bem como pagar as respectivas taxas de inscriça�o. Contudo, quando do processamento das inscriço� es, se for
verificada  a  existe�ncia  de  mais  de  uma  inscriça�o  realizada  e  efetivada  (por  meio  de  pagamento)  por  um  mesmo
candidato para um mesmo turno de provas,  somente sera&  considerada va& lida  e homologada aquela que tiver sido
realizada por u& ltimo, sendo esta identificada pela data e hora de envio via internet, do requerimento atrave&s do sistema
de  inscriço� es  on-line  da  empresa.  Consequentemente,  as  demais  inscriço� es  do  candidato  nesta  situaça� o  sera� o
automaticamente canceladas, na�o cabendo reclamaço� es posteriores nesse sentido, nem mesmo quanto aL  restituiça�o do
valor pago a tí&tulo de taxa de inscriça�o. 
2.3 - O candidato classificado no Concurso Pu& blico de que trata este Edital so&  podera&  ser admitido no cargo se atendidas
aL s seguintes exige�ncias: 
2.3.1  -  Ser  brasileiro  nato  ou  naturalizado  ou  cidada�o  portugue�s  que  tenha  adquirido  a  igualdade  de  direitos  e
obrigaço� es civis e gozo dos direitos polí&ticos (Decreto nº 70.436, de 18/04/1972, Constituiça�o Federal - §1° do art. 12
de 05/10/1988 e Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/1998 - art. 3º).
2.3.2. Ter, na data da contrataça�o, 18 (dezoito) anos completos.
2.3.3. Estar em dia com as obrigaço� es resultantes da legislaça�o eleitoral e, se do sexo masculino, do serviço militar.
2.3.4. Estar em pleno gozo de seus direitos civis e polí&ticos.
2.3.5. Possuir aptida�o fí&sica e mental.
2.3.6. Possuir e comprovar o pre& -requisito exigido para o cargo, aL  e&poca da contrataça�o.
2.3.7. Gozar de boa sau& de, condiça�o que sera&  comprovada no processo de admissa�o atrave&s de laudo me&dico  oficial,
entregue no ato da contrataça�o;
2.3.8 - Na�o ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do serviço pu& blico”,  mediante decisa�o
transitada em julgado em qualquer esfera governamental. 
2.3.9 - Na� o estar com idade de aposentadoria compulso& ria.

3. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

3.1. Ficara� o isentos da taxa de inscriça�o os candidatos desempregados e os hipossuficientes.
3.1.1. Os candidatos que atenderem as condiço� es estabelecidas no Decreto Federal nº 6.593/2008 e/ou Lei Municipal
2977/2001 e Decreto nº 6.097 de 04 de novembro de 2011, podera�o solicitar isença�o da taxa de inscriça�o aL  Comissa� o
de Concurso Pu& blico, nos dias 07 e 08/07/2022, atrave&s do preenchimento da Ficha de Solicitaça�o de Isença� o (Anexo
III deste Edital) que sera&  disponibilizada no site www.klcconcursos.com.br. Essa ficha, preenchida e assinada, devera&
ser enviada via e-mail klcconsultoria@gmail.com ate&  as 23h59min do dia 08 de julho de 2022.
3.2. Podera� o solicitar a isença�o da taxa de inscriça�o:
I - o candidato desempregado ou carente; ou
II – estiver inscrito no Cadastro Ú. nico para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚ. nico, de que trata o Decreto
no 6.135, de 26 de junho de 2007.
3.2.1.   O candidato desempregado ou carente devera&  encaminhar fotoco& pia dos seguintes documentos:  Carteira  de
trabalho onde conste o nu& mero da carteira (pa& gina com foto),  dados cadastrais (verso da pa& gina),  u& ltimo registro
profissional e pa& gina em branco subsequO ente ou declaraça�o de care�ncia, atestada pela promoça�o social do municí&pio.
3.2.2.  O  candidato  que  estiver  estiver  inscrito  no  Cadastro  Ú. nico  para  Programas  Sociais  do  Governo  Federal  –
CadÚ. nico devera&  indicar no pedido de isença�o o Nu& mero de Identificaça�o Social – NIS, atribuí&do pelo CadÚ. nico. 
3.3. A na� o apresentaça�o dos documentos de que tratam os itens 3.2.1 ou 3.2.2 ou a apresentaça�o dos documentos fora
dos padro� es e forma solicitada, implicara&  no indeferimento do pedido de isença�o. 
3.4.  O  resultado da ana& lise  da  documentaça�o  para  solicitaça�o  de  isença�o  do  pagamento  da  taxa  de  inscriça� o  sera&
divulgado no dia 14 de julho de 2022, pelo site www.klcconcursos.com.br. 
3.5.  Os  candidatos  com isença�o  concedida,  devera�o  fazer  sua  inscriça�o.  Os  candidatos  que tiverem indeferida  sua
solicitaça� o  de  inscriça�o,  devera�o  providenciar  no  site  a  impressa�o  do  boleto  para  pagamento  dentro  do  prazo
estipulado. 
3.6. A Comissa�o Especial Concurso Pu& blico se reserva no direito de solicitar ao candidato que apresente os originais de
quaisquer documentos, caso entenda necessa& rio, cabendo indeferimento do pedido o na�o atendimento. 
3.7.  As  informaço� es  prestadas  e  a  documentaça�o  apresentada  sera�o  de  inteira  responsabilidade  do  candidato,
respondendo ele civil e criminalmente pelo teor das mesmas.
3.8. A isença� o de pagamento de taxa de inscriça�o na�o homologa a inscriça�o do candidato, devendo o mesmo se inscrever
ao cargo pretendido, dentro do prazo estipulado neste edital. 
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4. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

4.1. As Pessoas com Deficie�ncia que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes sa�o facultadas no inciso VIII do ar-
tigo 37 da Constituiça�o Federal e&  assegurada o direito de inscriça�o para o cargo em Concurso Pu& blico, desde que o exer-
cí&cio do cargo seja compatí&vel com a deficie�ncia. 
4.1.1. Consideram-se PCD aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal Nº
3.298/99.
4.1.2.  As pessoas PCD, resguardadas as condiço� es especiais previstas no Decreto Federal Nº 3.298/99, particularmente
em seu art. 40, participara�o do Concurso Pu& blico em igualdade de condiço� es com os demais candidatos, no que se refere
ao conteu& do das provas, aL  avaliaça�o e aos crite&rios de aprovaça�o, ao dia, hora& rio e local de aplicaça�o das provas, e a nota
mí&nima exigida para todos os demais candidatos. Os benefí&cios previstos no Art. 40, § 1º e 2º, devera�o ser requeridos
por escrito, durante o perí&odo das inscriço� es, atrave&s de ficha de inscriça�o especial.
4.1.3.  As  pessoas  com  deficie�ncia,  apo& s  a  realizaça�o  da  sua  inscriça�o,  devera�o  encaminhar  via  email  –
klcconsultoria@gmail.com -, ate&  o dia 20 de julho de 2022 o Laudo me&dico original e expedido no prazo ma& ximo de
60 (sessenta) dias antes do te&rmino das inscriço� es, atestando a espe&cie e o grau ou ní&vel da deficie�ncia, com expressa
refere�ncia ao co& digo correspondente da Classificaça�o Internacional de Doença - CID, bem como a prova&vel causa da
deficie�ncia, inclusive para assegurar previsa�o de adaptaça�o da prova, informando tambe&m o seu nome, documento de
identidade (R.G) e opça�o de cargo.
4.1.4. Os candidatos que necessitarem de condiça�o especial para realizaça�o da prova, devera�o encaminhar a solicitaça� o
de “condiça� o especial”, via email – klcconsultoria@gmail.com -, ate&  o dia 20 de julho de 2022, devendo anexar ao pe-
dido um atestado me&dico recente informando a espe&cie e o grau ou ní&vel de deficie�ncia. 
4.1.5.  Sera� o indeferidas as inscriço� es na condiça�o especial de PCD , dos candidatos que na�o encaminharem dentro do
prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo laudo me&dico.
4.1.6. Aos deficientes visuais (amblíopes) sera�o oferecidas provas ampliadas, com tamanho e letra correspondente a
corpo 24.
4.1.7. Os candidatos que na�o atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital sera�o considerados como na�o
PCD e na� o tera� o prova especialmente preparada, sejam quais forem os motivos alegados.
4.1.8 Aos candidatos PCD esta�o reservadas 5% (cinco por cento) das vagas dos cargos previstos neste edital.
4.1.9. O candidato PCD que na�o realizar a inscriça�o conforme instruço� es constantes neste Edital, na�o podera&  impetrar
recurso em favor de sua situaça�o.
4.1.10. A publicaça� o do resultado final do Concurso Pu& blico sera&  feita em duas listas, contendo a primeira, a pontuaça� o
de todos os candidatos, inclusive a dos PCD, e a segunda somente a pontuaça�o destes u& ltimos.

5. DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS

5.1. O Concurso Pu& blico sera&  de provas escritas objetivas.
5.1.1.  A duraça�o  da prova sera&  de  ate&  3h00min (tre�s  horas),  ja&  incluí&da  o  tempo para preenchimento da folha de
respostas.
5.1.2. O candidato devera&  comparecer ao local designado, com antecede�ncia mí&nima de 30 (trinta) minutos, munido de
ÚM DOS SEGÚINTES DOCÚMENTOS NO ORIGINAL:
- Ce&dula de Identidade - RG;
- Carteira de O. rga� o ou Conselho de Classe;
- Carteira de Trabalho e Previde�ncia Social;
- Certificado Militar;
- Carteira Nacional de Habilitaça�o, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto);
- Passaporte.
5.1.3. As provas objetivas (escritas) desenvolver-se-a�o em forma de testes, atrave&s de questo� es de mu& ltipla escolha, com
04 (quatro) alternativas cada uma (A, B, C e D).  Cada questa�o tera&  apenas 01 (uma) alternativa correta. Na folha de
resposta sera&  atribuí&da pontuaça�o 0,0 (zero) a questo� es com mais de uma opça�o assinalada, questo� es sem opça�o, com
rasuras ou preenchidas a la&pis. 
5.1.4. Em caso de anulaça�o de questo� es, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou qualquer outro
motivo, estas sera� o consideradas corretas para todos os candidatos e, os pontos correspondentes sera�o atribuí&dos a
todos os candidatos que na�o os obtiveram, independente de recurso.
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5.1.5.  Durante as provas na�o sera�o permitidas: consultas bibliogra& ficas de qualquer espe&cie,  utilizaça�o de ma& quina
calculadora,  agendas  eletro� nicas  ou  similares,  telefone  celular  ou  qualquer  material  que  na�o  seja  o  estritamente
necessa& rio para a realizaça�o das provas. Os aparelhos "celulares" devera�o ser desligados e deixados sob a mesa do
respectivo candidato ate&  o te&rmino da prova.
5.1.6. O candidato que, durante a realizaça�o da prova, for encontrado utilizando qualquer um dos objetos especificados
acima sera&  automaticamente eliminado do Concurso Pu& blico. 
5.1.7. E.  vedado o ingresso de candidato portando arma nos locais de realizaça�o da prova, exceto policiais em serviço.
5.1.8. Sera& , tambe&m, eliminado do Concurso Pu& blico o candidato que incorrer nas seguintes situaço� es: deixar o local de
realizaça� o da prova sem a devida autorizaça�o; tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou
autoridades presentes; proceder de forma a tumultuar a realizaça�o das provas; estabelecer comunicaça�o com outros
candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer meio; usar de meios ilí&citos para obter vantagem para si ou para
outros; deixar de atender aL s normas contidas no caderno de provas e aL s demais orientaço� es expedidas pela organizaça�o
do Concurso Pu& blico. 
5.1.9.  As respostas devera�o ser assinaladas, pelo candidato, com caneta de tinta azul ou preta, na Folha de Respostas.
Na� o sera�o computadas questo� es na�o respondidas, que contenham rasuras, que tenham sido respondidas a la&pis, ou que
contenham mais de uma alternativa assinalada, mesmo que uma delas esteja correta.
5.1.10. A Folha de Respostas, cujo preenchimento e&  de responsabilidade do candidato, e&  o u& nico documento va& lido para
a correça� o e devera&  ser entregue no final da prova ao fiscal de sala.
5.1.11. Apo& s adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato na�o podera& , sob qualquer pretexto,
ausentar-se sem autorizaça�o do Fiscal de Sala;
5.1.12. O candidato so&  podera&  retirar-se do local de aplicaça�o das provas, apo& s transcorrido, no mí&nimo, 1 (uma) hora
do hora& rio previsto para o iní&cio das mesmas e constante do presente Edital,  devendo entregar ao Fiscal da Sala a
respectiva folha de respostas. 

6. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

6.1. Sera&  divulgado no dia 28 de julho de 2022 a relaça�o dos candidatos que tiveram suas inscriço� es homologadas, as-
sim como o local de realizaça�o das provas. A relaça�o sera&  afixada em Edital na Prefeitura Municipal de Dracena – SP e
disponibilizada no site da empresa responsa&vel pela organizaça�o do Concurso Pu& blico  www.klcconcursos.com.br.  E.
de responsabilidade do candidato o acesso e verificaça�o dos locais de prova.      

7. DA COMPOSIÇÃO DA PROVA ESCRITA OBJETIVA

7.1. Para os cargos de Assistente Social I, Analista Jurídico, Educador Social e Psicólogo I  a avaliaça�o constara&  de
prova escrita objetiva. A prova escrita objetiva sera&  composta por 40 (quarenta) questo� es, avaliada na escala de 0,0
(zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo:

Tipo de prova Nº de questões Valor de cada questão Valor total das questões 

Conhecimentos Especí&ficos 25 2,5 62,5 pontos
Conhecimentos Gerais e Informa& tica 05 2,5 12,5 pontos
Lí&ngua Portuguesa 10 2,5 25,0 pontos

7.2. Para os cargos de Almoxarife Geral, Analista Orçamentário e Financeiro e Analista Administrativo a avaliaça� o
constara&  de prova escrita objetiva e Prova Pra& tica. A prova escrita objetiva sera&  composta por 40 (quarenta) questo� es,
avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo:

Tipo de prova Nº de questões Valor de cada questão Valor total das questões 

Conhecimentos Especí&ficos 25 2,5 62,5 pontos
Conhecimentos Gerais e Informa& tica 05 2,5 12,5 pontos
Lí&ngua Portuguesa 10 2,5 25,0 pontos

7.2.1. A nota final sera&  calculada atrave&s da me&dia aritme&tica dos pontos obtidos por cada candidato nas duas provas
(prova escrita e prova pra& tica). A classificaça�o final sera&  efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada
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candidato.

7.3. Para os cargos de  Ajudante de Serviços Gerais, Auxiliar de Farmácia e Cuidador de Idosos a avaliaça�o constara&
de prova escrita objetiva e prova pra& tica. A prova escrita objetiva sera&  composta por 40 (quarenta) questo� es, avaliada
na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo:

Tipo de prova Nº de questões Valor de cada questão Valor total das questões 

Conhecimentos Especí&ficos 20 2,5 50,0 pontos
Conhecimentos Gerais e Informa& tica 10 2,5 25,0 pontos
Lí&ngua Portuguesa 10 2,5 25,0 pontos

7.3.1. A classificaça� o final sera&  efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato.

8. DA DATA DE REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA OBJETIVA

8.1. A Prova Escrita Objetiva para os cargos de que trata este Edital, esta&  prevista para ser aplicada no dia 21 de agosto
2022,  conforme escala abaixo, sendo que o local sera&  divulgado quando da publicaça�o do Edital de Homologaça�o das
Inscriço� es previsto para o dia 28 de julho 2022.
INÍCIO  09H00MIN: Analista  Jurí&dico,  Analista  Orçamenta& rio  e  Financeiro,  Almoxarife  Geral,  Assistente  Social  I,
Educador Social e Psico& logo I.
INÍCIO 13H30MIN: Analista Administrativo, Ajudante de Serviços Gerais, Auxiliar de Farma& cia e Cuidador de Idosos.
8.2.  EXCEPCIONALMENTE,  dependendo  do  nu& mero  de  candidatos  inscritos  ou  ainda  da  situaça�o  da  pandemia
(COVID19) a data e o hora& rio previstos no item 8.1. podera�o ser alterados.

9.  DA PROVA PRÁTICA PARA OS CARGOS DE ALMOXARIFE GERAL, ANALISTA ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
E ANALISTA ADMINISTRATIVO

9.1. A prova prática esta&  prevista para o dia 04 de setembro de 2022.
9.1.1. O hora& rio e local sera�o divulgados no dia 31 de agosto de 2022, quando da divulgaça�o do resultado preliminar
da prova escrita objetiva.
9.2. Sera� o convocados para a Prova Pra& tica:
9.2.1.  ALMOXARIFE  GERAL –  os  10  (dez)  primeiros  classificados  na  Prova  Escrita,  em  ordem  decrescente  de
classificaça� o, começando pela maior nota da lista geral de classificados na Prova Escrita;
9.2.2. ANALISTA ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO – os 20 (vinte) primeiros classificados na Prova Escrita, em ordem
decrescente de classificaça�o, começando pela maior nota da lista geral de classificados na Prova Escrita;
9.2.3. ANALISTA ADMINISTRATIVO – os 30 (trinta) primeiros classificados na Prova Escrita, em ordem decrescente de
classificaça� o, começando pela maior nota da lista geral de classificados na Prova Escrita;
9.2.4. Em caso de empate sera&  aplicado o seguinte crite&rio: 
a) que tiver mais idade considerando-se, caso necessa& rio, o hora& rio de nascimento;
9.3.  Os  candidatos  classificados  na  prova  escrita  que  na�o  forem  convocados  para  a  prova  pra& tica,  estara�o
automaticamente eliminados do concurso pu& blico.
9.4.  A prova pra& tica consistira&  na digitaça�o de texto,  em microcomputador,  em editor de texto Word for Windows,
versa� o 2010 ou superior.  Sera&  utilizado teclado padra�o ABNT2. (tempo ma&ximo: 8 minutos). 
10.4.1 A Prova Pra& tica (digitaça�o de texto) sera&  avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos conforme segue:

TL (toques líquidos) por Minuto Nota
Acima de 151 100,0
De 141 a 150 90,0
De 131 a 140 80,0
De 121 a 130 70,0
De 111 a 120 60,0
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De 101 a 110 50,0
Menos que 100 Desclassificado

9.4.2  Os  toques lí&quidos sera�o  calculados  levando-se  em conta,  no tempo estipulado,  o  nu& mero de toques brutos,
diminuindo-se os erros cometidos, segundo a fo& rmula: 
TL = TB – ERROS, onde: TL = toques lí&quidos por minuto TB = toques brutos ERROS = descontos por erros cometidos 
9.4.3  Os toques brutos correspondem aL  totalizaça�o  do  nu& mero de toques dado pelo candidato,  incluindo ví&rgulas,
espaços, pontos, acentuaço� es e mudanças de para& grafo. 
9.4.4 Os erros sera� o observados toque a toque, comparando-se a transcriça�o feita pelo candidato com o texto original,
considerando-se 1 (um) erro cada uma das seguintes ocorre�ncias: 
a)  inversa� o  de  letras;  omissa�o  e/ou  excesso  de  letras,  sinais  e/ou  acentos;  letras,  sinais  e/ou  acentos  errados;
duplicaça� o de letras; 
b) falta de espaço entre palavras; espaço a mais entre palavras e letras; 
c) falta ou uso indevido de maiu& sculas; 
9.5. Em hipo& tese alguma sera&  realizada qualquer prova fora dos locais, hora& rios e datas determinados, e sob nenhum
pretexto ou motivo, segunda chamada para a realizaça�o da prova, sendo atribuí&da a nota 0,00 (zero) ao candidato au-
sente ou retardata& rio, seja qual for o motivo alegado.
9.6. Na�o havera&  tratamento diferenciado a nenhum candidato, sejam quais forem as circunsta�ncias alegadas, tais como
alteraço� es  orga� nicas  ou  fisiolo& gicas  permanentes  ou  tempora& rias,  deficie�ncias,  estados  menstruais,  indisposiço� es,
ca� ibras, contuso� es, gravidez ou outras situaço� es que impossibilitem, diminuam ou limitem a capacidade fí&sica e/ou
orga� nica do candidato,  sendo que o candidato devera&  realizar os referidos testes de acordo com o escalonamento
previamente efetuado pela KLC o qual sera&  realizado de forma aleato& ria.

10. DAS NORMAS

10.1.  As  provas escritas  objetivas sera�o  individuais,  na�o  sendo tolerada a comunicaça�o  com outro candidato,  nem
utilizaça� o  de  livros,  notas,  impressos,  celulares,  calculadoras  e  similares.  Reserva-se  aL  Comissa�o  Examinadora  do
Concurso  Pu& blico  e  aos  Fiscais,  o  direito  de  excluir  da  prova  e  eliminar  do  restante  das  provas  o  candidato  cujo
comportamento for considerado inadequado, bem como, tomar medidas saneadoras,  e restabelecer crite&rios outros
para resguardar a execuça�o individual e correta das provas.
10.2. Na� o havera&  sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realizaça�o das provas e apo& s o fechamento
dos porto� es na� o sera&  permitida a entrada de candidatos retardata& rios.
10.3.  Na� o  sera&  permitida  a  permane�ncia  de  qualquer  acompanhante  nas  depende�ncias  do  local  de  realizaça� o  das
provas, exceto no caso de amamentaça�o, podendo ocasionar inclusive a na�o participaça�o do candidato no Concurso
Pu& blico. 
10.3.1.  Em  caso  de  necessidade  de  amamentaça�o  durante  a  realizaça�o  das  provas,  a  candidata  devera&  levar  um
acompanhante maior de idade, que ficara&  em local reservado para esse fim e que sera&  responsa&vel pela guarda da
criança. Na�o havera&  compensaça�o do tempo de amamentaça�o aL  duraça�o da prova da candidata. 
10.4. Na� o sera&  permitido o uso dos sanita& rios por candidatos que tenham terminado as provas. A exclusivo crite&rio da
Coordenaça�o do local, podera&  ser permitido, caso haja disponibilidade, o uso de outros sanita& rios do local que na�o
estejam sendo usados para o atendimento a candidatos que ainda estejam realizando as provas.
10.5. A utilizaça� o de aparelhos eletro� nicos e&  vedada em qualquer parte do local de provas. Assim, ainda que o candidato
tenha terminado sua prova e esteja se encaminhando para a saí&da do local, na�o podera&  utilizar quaisquer aparelhos
eletro� nicos, sendo recomenda&vel que a embalagem na�o reutiliza& vel fornecida para o recolhimento de tais aparelhos
somente seja rompida apo& s a saí&da do candidato do local de provas. 
10.6. Apo& s o te&rmino das provas os candidatos na�o podera�o permanecer nas depende�ncias do pre&dio. 
10.7. O candidato na�o podera&  alegar desconhecimento dos locais de realizaça�o das provas como justificativa de sua
ause�ncia.  O  na� o  comparecimento  aL s  provas,  qualquer  que  seja  o  motivo,  sera&  considerado  como  desiste�ncia  do
candidato e resultara&  em sua eliminaça�o do Concurso Pu& blico.

11. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

11.1. Na classificaça�o final entre candidatos com igual nu& mero de pontos, sera�o fatores de prefere�ncia os seguintes:
a) maior idade, no caso da existe�ncia de candidatos com idade igual ou superior a 60 anos, completados ate&  o u& ltimo dia
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de inscriça� o, conforme para& grafo u& nico, art. 27 da Lei 10.741/2003;
b) maior pontuaça� o na prova de conhecimentos especí&ficos;
c) maior pontuaça� o na prova de lí&ngua portuguesa;
d) persistindo o empate, o mais velho, exceto os enquadrados na letra “a” deste artigo.

12. DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR

12.1.  O  gabarito  preliminar  da  prova  escrita  objetiva  sera&  divulgado  no  primeiro  dia  útil  após  a  realização da
referida prova, a partir das 17 horas, mediante edital afixado na Prefeitura Municipal de Dracena – SP, publicado no
o& rga� o de imprensa oficial do municí&pio e disponibilizada no site da empresa responsa&vel pela organizaça�o do Concurso
Pu& blico www.klcconcursos.com.br, www.dracena.sp.gov.br e Diário Oficial do Município.

13. DOS RECURSOS

13.1.   Cabera&  interposiça�o  de  recursos  devidamente fundamentados,  perante  a  empresa KLC –  CONSÚLTORIA EM
GESTA> O PÚ. BLICA LTDA, no prazo de 01 (um) dia, contado do primeiro dia subsequO ente aL  data de publicaça�o do objeto
de recurso contra:
a) Inscriço� es na� o homologadas;
b) Gabarito Preliminar;
c) Resultados das Provas, desde que se refira a erros de ca& lculo das notas. 
13.2.   O  pedido  de  recurso  devera&  ser  encaminhado  via  internet,  junto  ao  endereço  eletro� nico
www.klcconcursos.com.br, no campo especí&fico “RECURSO” com as seguintes especificaço� es: 
− nome do candidato; 
− nu& mero de inscriça�o; 
− nu& mero do documento de identidade; 
− cargo para o qual se inscreveu; 
− a questa� o objeto de controve&rsia, de forma individualizada; 
− a fundamentaça� o ou o embasamento, com as devidas razo� es do recurso. 
13.3. Quanto aos recursos contra questo� es da prova e gabarito preliminar, devera&  ser elaborado um recurso para cada
questa� o, sob pena de sua desconsideraça�o e os mesmos devera�o conter indicaça�o do nu& mero da questa�o, da prova e
anexar co& pia da bibliografia mencionada tambe&m sob pena de sua desconsideraça�o. 
13.4.  Na� o  sera�o  aceitos  recursos  encaminhados  via  postal,  via  fax  e/ou  por  e-mail,  devendo  ser  digitado  ou
datilografado e estar embasado em argumentaça�o lo& gica e consistente. Em caso de contestaça�o de questo� es da prova, o
candidato devera&  se pautar em literatura conceituada e argumentaça�o plausí&vel. 
13.5. Recursos na� o fundamentados ou interpostos fora do prazo sera�o indeferidos sem julgamento de me&rito. A Banca
Examinadora constitui u& ltima insta�ncia na esfera administrativa para conhecer de recursos,  na�o cabendo recurso a
outra autoridade nem recurso adicional pelo mesmo motivo. 
13.6.  O resultado dos recursos interpostos sera&  afixado no o& rga�o de imprensa oficial do municí&pio, no site da prefeitura
e disponibilizada no site da empresa responsa&vel pela organizaça�o do Concurso Pu& blico www.klcconcursos.com.br.

14. DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA

14.1. A prova escrita objetiva sera&  avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos e tera&  cara& ter eliminato& rio.
143.1.1. Sera&  considerado aprovado na prova escrita objetiva o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50,0
(cinquenta) pontos.
14.1.2. O candidato que na�o auferir a nota mí&nima na prova objetiva sera&  desclassificado do Concurso Pu& blico.
14.1.3. A classificaça�o final sera&  efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato.
14.1.4. As mate&rias constantes das provas a que se submetera�o os candidatos fazem parte do Anexo I, parte integrante
deste Edital.
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15. DIVULGAÇÃO DO GABARITO OFICIAL E DO RESULTADO PRELIMINAR PARA OS CARGOS QUE TERÃO PROVA
PRÁTICA

15.1. Previsto para ser divulgado no dia  31 de agosto de 2022,  a partir das  17 horas,  mediante edital afixado  na
Prefeitura Municipal de Dracena – SP, publicado no o& rga�o de imprensa oficial do municí&pio e disponibilizada no site da
empresa responsa&vel pela organizaça�o do Concurso Pu& blico www.klcconcursos.com.br  ,    www.dracena.sp.gov.br   e
Diário Oficial do Município.

16. DIVULGAÇÃO DO GABARITO OFICIAL E DO RESULTADO PRELIMINAR PARA OS DEMAIS CARGOS, BEM COMO
DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA PROVA PRÁTICA

16.1. Previsto para ser divulgado no dia 09 de setembro de 2022, a partir das 17 horas, mediante edital afixado na
Prefeitura Municipal de Dracena – SP, publicado no o& rga�o de imprensa oficial do municí&pio e disponibilizada no site da
empresa responsa& vel pela organizaça�o do Concurso Pu& blico www.klcconcursos.com.br  ,    www.dracena.sp.gov.br   e
Diário Oficial do Município.

17. DO RESULTADO FINAL

17.1.  O resultado final  esta&  previsto para ser divulgado no dia  14 de setembro de 2022,  a  partir  das  17 horas,
mediante edital afixado na Prefeitura Municipal de Dracena – SP, publicado no o& rga�o de imprensa oficial do municí&pio e
disponibilizada no site da empresa responsa&vel pela organizaça�o do Concurso Pu& blico  www.klcconcursos.com.br     e
Diário Oficial do Município.

18. DA CONTRATAÇÃO

18.1. Apo& s a homologaça�o do resultado final do Concurso Pu& blico a Prefeitura Municipal de Dracena responsabilizar-
se-a&  pela convocaça� o, conforme a necessidade, atrave&s de divulgaça�o de acordo com a legislaça�o municipal vigente.

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. A inscriça� o implica na aceitaça�o por parte do candidato de todos os princí&pios, normas e condiço� es do Concurso
Pu& blico, estabelecidas no presente Edital e na legislaça�o municipal e federal pertinente.
19.2.  A  inexatida� o  das  afirmativas,  a  na�o  apresentaça�o  ou  a  irregularidade  de  documentos,  ainda  que  verificados
posteriormente, eliminara&  o candidato do Concurso Pu& blico, anulando-se todos os atos decorrentes da inscriça�o, sem
prejuí&zo das sanço� es penais aplica& veis aL  falsidade da declaraça�o.
19.3. O o& rga� o realizador do presente certame na�o se responsabiliza por quaisquer cursos,  textos, apostilas e outras
publicaço� es referentes ao presente Concurso Pu& blico.
19.4 - Apo& s 60 (sessenta) dias da divulgaça�o oficial do resultado final do Concurso Pu& blico, as folhas de respostas sera�o
incineradas e mantidas em arquivo eletro� nico, com co& pia de segurança, pelo prazo de cinco anos.
19.5. O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para corresponde�ncia, junto ao o& rga�o realizador, apo& s o
resultado final.
19.6. A convocaça� o para admissa�o dos candidatos habilitados obedecera&  rigorosamente a ordem de classificaça� o, na�o
gerando  o  fato  de  aprovaça�o,  direito  aL  contrataça�o.  Apesar  das  vagas  existentes,  os  aprovados  sera�o  chamados
conforme as necessidades e interesse pu& blico local, a crite&rio e ana& lise da administraça�o da Prefeitura Municipal.
19.7. Ficam impedidos de participar do certame os so& cios da KLC Consultoria em Gesta�o Pu& blica Ltda, ou aqueles que
possuam a relaça� o de parentesco disciplinada nos artigos 1591 a 1595 do Novo Co& digo Civil. Constatado o parentesco a
tempo o  candidato  tera&  sua  inscriça�o  indeferida,  e  se  verificado  posteriormente  aL  homologaça�o  o  candidato  sera&
eliminado do certame, sem prejuí&zo das medidas administrativas e judiciais cabí&veis.
19.8. Para efeito de admissa�o, o candidato convocado devera&  ser considerado apto na avaliaça�o psicolo& gica e avaliaça� o
de Sau& de Ocupacional,  elaborado por me&dicos especialmente designados pela Prefeitura Municipal de Dracena – SP e
apresentaça� o de documentos legais que lhe forem exigidos pelo Edital de Convocaça�o.
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19.9. Todos os casos, problemas ou questo� es que surgirem e que na�o tenham sido expressamente previstos no presente
Edital  e  Lei  Orga� nica  Municipal  sera�o  resolvidos em comum pela  Prefeitura Municipal de  Dracena-  SP,  atrave&s  da
Comissa�o Especial do Concurso Pu& blico.
19.10. Os vencimentos apresentados neste edital referem-se a presente data.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Dracena- SP, 30 de junho de 2022.

Andre Kozan Lemos
Prefeito Municipal
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ANEXO I – PROGRAMA DE PROVAS

LÍNGUA PORTUGUESA – MÉDIO E SUPERIOR
Leitura e interpretaça�o de texto.  Ge�neros e tipos textuais.  Ní&veis de linguagem. As funço� es da linguagem: Coesa� o e
coere�ncia. Intertextualidade. FONOLOGIA: Conceitos ba& sicos - Classificaça�o dos fonemas - Sí&labas - Encontros Voca& licos
- Encontros Consonantais -  Dí&grafos  -  Divisa�o sila&bica.  ORTOGRAFIA:  Conceitos ba& sicos -  O Alfabeto -  Orientaço� es
ortogra& ficas.  ACENTÚAÇA> O:  Conceitos  ba& sicos  -  Acentuaça�o  to� nica  -  Acentuaça�o  gra& fica  -  Os  acentos  -  Aspectos
gene&ricos das regras  de acentuaça�o -  As regras  ba& sicas -  As regras  especiais -  Hiatos -  Ditongos -  Formas verbais
seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formaça�o das palavras - Conceitos ba& sicos -
Processos de formaça�o das palavras - Derivaça�o e Composiça�o - Prefixos - Sufixos - Tipos de Composiça�o - Estudo dos
Verbos Regulares e Irregulares - Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oraça�o - Termos Integrantes da
Oraça� o - Termos Acesso& rios da Oraça�o - Perí&odo composto e as oraço� es coordenadas. Oraço� es subordinadas. - Sintaxe
de Concorda� ncia - Sintaxe de Rege�ncia - Sintaxe de Colocaça�o - Significaça�o das palavras. Rege�ncia nominal e verbal.
Concorda� ncia nominal e verbal.  Funço� es e Empregos das palavras "que" e "se" - Sinais de Pontuaça�o.  PROBLEMAS
GERAIS DA LI.NGÚA CÚLTA: O uso do hí&fen - O uso da Crase - Interpretaça�o e ana& lise de Textos - Tipos de Comunicaça� o:
Descriça� o  -  Narraça�o  -  Dissertaça�o  -  Tipos  de  Discurso  -  Qualidades  e  defeitos  de  um  texto  -  Coesa�o  Textual.
ESTILI.STICA: Figuras de linguagem - Ví&cios de Linguagem.

LÍNGUA PORTUGUESA – FUNDAMENTAL
Alfabeto da Lí&ngua Portuguesa;  Ordem Alfabe& tica;  Ordenaça�o de Frases; Ortografia;  Divisa�o Sila&bica e Classificaça� o
quanto  ao  nu& mero  de  sí&labas;  Frases:-  Interrogativa  -  Exclamativa  -  Afirmativa  -  Negativa;  Classes  de  Palavras;
Comparaça�o de palavras entre si: Sino� nimos e Anto� nimos; Acentuaça�o Gra& fica; Sinais de Pontuaça�o; Concorda� ncia dos
Nomes (substantivos) e dos Verbos; Ana& lise e Interpretaça�o de Textos.

CONHECIMENTOS GERAIS E  INFORMÁTICA
Questo� es relacionadas aL  Artes, Polí&tica, Economia, Sociedade, Sau& de e Nutriça�o, Cie�ncias e Tecnologia, Meio Ambiente,
Educaça� o, Cultura, Literatura, Esporte, Religia�o, Histo& ria (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo) e ainda, eventos
contempora� neos divulgados na mí&dia local, nacional e internacional. Aspectos Histo& ricos e Geogra& ficos do Estado de
Sa� o Paulo e do Municí&pio de Dracena – SP. Lei Orga�nica Municipal, Informa& tica ba& sica: noço� es de Hardware e Software.
MS-Word. MSExcel. Correio Eletro� nico. Internet.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Cargo
AJUDANTE DE 
SERVIÇOS GERAIS

Noço� es  de  higiene  e  limpeza.  Destinaça� o  do  lixo.  Noço� es  ba& sicas  sobre  auxí&lio  nos  trabalhos  e
equipamentos/ferramentas  ligados  aL  a& rea  de  capina,  construça�o  civil,  pintura  e  outras  correlatas  aL s
atribuiço� es do cargo. E. tica profissional. Noço� es de Segurança do Trabalho; Úso de EPI – Equipamento de
Proteça� o Individual.

ALMOXARIFE GERAL A. rea  de  armazenagem,  a& rea  de  serviço,  unidades  de  estocagem.  Tipos  de  almoxarifado.  Documentos
utilizados  no  almoxarifado.  Relato& rios  e  inventa& rios.  Estoque  ma&ximo,  estoque  mí&nimo  e  estoques  de
segurança. Gesta� o de estoques: pedido, recebimento, arrumaça�o, localizaça�o de produtos, distribuiça� o de
materiais, inspeça�o, confere�ncia, registros e saí&da.  Controle. Rotatividade. Produtos crí&ticos e obsoletos.
Classificaça�o e codificaça�o de produtos. Estocagem de produtos: conservaça� o, paletizaça� o, te& cnicas, normas
e sistemas de estocagem.  Avaliaça� o  e custos dos estoques:  custo me&dio,  me& todo PEPS (FIFO) e ÚEPS
(LIFO), custos de reposiça� o. Sistemas de controle: duas gavetas, ma& ximos-mí&nimos, reviso� es perio& dicas,
MRP, MRP II, just in time, kanban. Classificaça� o ABC. Ní&veis de estoque.

ANALISTA 
ADMINISTRATIVO

DIREITO  ADMINISTRATIVO:  Administraça� o  Publica:  Conceito  e  Caracterí&stica  Administraça� o  Direta  e
Indireta.  Regime Jurí&dico-Administrativo:  Princí&pios da administraça� o pu& blica,  prerrogativa e sujeiço� es.
Poder normativo, Poder disciplinar, Poder hiera& rquico e Poder de policia. Atos administrativos, Conceitos,
Atribuí&dos,  Elementos,  Classificaça� o e Extinça� o.  Discricionariedade vinculaça� o.  Contrato administrativo:
Conceito,  Peculiaridade,  Alteraça� o,  Interpretaça� o,  Formalizaça� o,  Execuça� o  e Inexecuça� o.  Modalidade de
contratos administrativos.  Contrato de gestaça� o, Conve�nios e Conso& rcios. A teoria da imprevisa� o e seus
reflexos nos contratos administrativos, Licitaça� o: Conceitos, Princí&pios, Modalidades e Procedimentos – Lei
nº  8.666 de 21.06.93 e  suas  alteraço� es  posteriores  –  Lei  nº  14.133/2021.  Lei  10.520/02.  Lei  Federal
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4320/64. Lei Federal 101/00. Serviço de arquivo (tipos de Arquivos, acesso& rios do arquivo, fases, te& cnicas,
sistemas  e  me& todos  de  arquivamento).  Protocolo  (recepça� o,  classificaça�o,  registro  e  distribuiça� o  de
documentos). Noço� es sobre construça�o e interpretaça� o de organogramas, fluxogramas, tabelas e gra& ficos
estatí&sticos.  Elaboraça� o  de  documentos  e  corresponde�ncias  oficiais.  Conhecimento  das  rotinas  de
expediça�o  de  corresponde�ncias  e  documentos.  Formas  de  tratamento  em  corresponde�ncias  oficiais.
Manual de Redaça� o da Preside�ncia da Repu& blica (Atualizado).

ANALISTA JURIDICO DIREITO  CONSTITÚCIONAL:  Constituiça� o.  Conceito:  Classificaça� o  e  Interpretaça� o  das  normas
Constitucionais,  A  ordem  constitucional  vigente,  Supremacia  constitucional  e  controle  da
constitucionalidade das normas, Princí&pios fundamentais, Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e
deveres  individuais  e  coletivos  em  espe&cie,  direitos  sociais  da  nacionalidade  e  direitos  polí&ticos.
Organizaça� o  Polí&tica  Administrativa  do  Estado  Brasileiro:  Únia� o,  Estados  Federais  e  Municí&pio.  A
Administraça� o Pu& blica na Constituiça� o Federal, Organizaça� o do Poder Judicia& rio, Legislativo e Executivo na
Constituiça� o  Federal,  Funço� es  essenciais  a&  Justiça,  Princí&pios  gerais  da  atividade  econo� mica,  Polí&tica
Úrbana,  Seguridade social:  previde�ncia  social,  sau& de  e  assiste�ncia social,  educaça� o,  cultura e desporto,
meio ambiente, criança, adolescente e idoso. DIREITO CIVIL: Pessoas: pessoas naturais e pessoas jurí&dicas,
Personalidade  e  capacidade  jurí&dica,  Domicilio.  Bens:  Conceito  e  Classificaço� es,  Fatos,  Atos  e  Negocio
Jurí&dico,  Modalidade,  Defeitos,  Formas  e  Nulidade.  O Direito  Adquirido,  Posse,  Conceito,  Classificaça� o,
Aquisiça� o,  Efeitos  e  Perda.  Propriedade:  Conceito,  Aquisiça� o,  Efeitos  e  Perda.  Direitos  de  vizinhança,
Condomí&nio  geral  e  Condomí&nio  Edifí&cio,  Superfí&cie  Servido� es,  Úsufruto,  Habilitaça� o,  Direitos  do
promitente  Comprador,  Penhor,  Hipoteca  e  Anticrese.  Obrigaço� es,  modalidades,  transmisso� es,
adimplemento,  extinça� o  e  inadimplemento.  Contrato:  Compra  e  Venda,  Troca  ou  Permuta,  Doaça� o,
Locaça� o,  Comodato,  Mu& tuo,  Prestaça� o  de  serviço,  Empreitada,  Mandato  e  Fiança.  Atos  unilaterais,
Responsabilidade  Civil.  Sucesso� es:  sucessa�o  legí&tima  e  sucessa�o  testamenta& ria.  DIREITO
ADMINISTRATIVO:  Administraça� o  Publica:  Conceito  e  Caracterí&stica  Administraça� o  Direta  e  Indireta.
Regime  Jurí&dico-Administrativo:  Princí&pios  da  administraça� o  pu& blica,  prerrogativa  e  sujeiço� es.  Poder
normativo,  Poder  disciplinar,  Poder  hiera& rquico  e  Poder  de  policia.  Atos  administrativos,  Conceitos,
Atribuí&dos,  Elementos,  Classificaça� o e Extinça� o.  Discricionariedade vinculaça� o.  Contrato administrativo:
Conceito,  Peculiaridade,  Alteraça� o,  Interpretaça� o,  Formalizaça� o,  Execuça� o  e Inexecuça� o.  Modalidade de
contratos administrativos.  Contrato de gestaça� o, Conve�nios e Conso& rcios. A teoria da imprevisa� o e seus
reflexos nos contratos administrativos, Licitaça� o: Conceitos, Princí&pios, Modalidades e Procedimentos – Lei
nº 8.666 de 21.06.93 e suas alteraço� es posteriores – Lei nº 14.133/2021. Servidores Pu& blicos: Conceitos,
Classificaço� es,  Provimento,  Vaca� ncia,  Responsabilidade  regime  previdencia& rio,  Responsabilidade  do
Estado,  Bens  Pu& blicos,  Controle  da  Administraça� o  Pu& blica.  DIREITO  TRIBÚTA. RIO:  Limitaço� es
Constitucionais  ao Poder de Tributar,  Normas gerais  de direito  tributa& rio.  Norma tributaria:  Vige�ncia,
Aplicaça�o. Obrigaça� o tributa& ria: Conceito e Fato Gerador, Sujeito ativo e passivo. Obrigaço� es principal e
acesso& ria.  Cre&dito  tributa& rio:  conceito,  natureza,  lançamento,  revisa� o,  suspensa� o  extinça� o  e  exclusa� o.
Responsabilidade  tributaria.  O  sistema  tributa& rio  nacional:  tributos  federais,  estatais  e  municipais.
Administraça� o tributaria, repartiça� o das receitas tributa& rias. DIREITO PROCESSÚAL CIVIL: Estrutura do
Novo Co& digo Processo Civil,  Processo de Conhecimento, Jurisdiça� o e Aça� o. Partes e Procuradores. Atos
processuais,  suspensa�o  e  extinça� o  do  processo.  Antecipaça� o  de  tutela.  Procedimento  suma& rio.
Procedimento  Ordina& rio.  Recursos.  Processo  de  Execuça� o:  disposiço� es  gerais,  espe&cie,  suspensa� o  e
extinça� o,  execuça� o  fiscal,  exceça�o  de  pre& -executividade.  Processo  cautelar:  disposiço� es  grais,  arresto,
sequO estro, busca e apreensa�o, exibiça� o, Produça� o antecipada de provas e atentado, Procedimento especial:
Aço� es possesso& rias, Aça�o de Nunciaça� o de Obras Nova, Aça� o de Úsucapia� o, Inventario e Partilha, Embargos
de Terceiros e Aça� o de Desapropriaça�o. Procedimento das aço� es constitucionais: Aça� o Popular, mandado
de segurança e aça� o civil publica. Processo penal: inque& rito policial, instruça� o criminal nos crimes contra a
Administraça� o Publica e comunicabilidade de instancia. DIREITO PENAL: Crimes Contra a Administraça� o
Pu& blica e Crimes da Lei de Licitaça� o. DIREITO DO TRABALHO: Direitos Constitucionais dos trabalhadores.
Normas gerais e especí&ficas de tutela do trabalho: Segurança e medicina do trabalho. Contrato de trabalho.
Consolidaça�o das Leis Trabalhistas. Legislaça� o. DIREITO PROCESSÚAL DO TRABALHO: Justiça do Trabalho.
Varas  do  Trabalho,  Tribunais  Regionais  do  Trabalho  e  Tribunal  Superior  do  Trabalho:  jurisdiça� o  e
compete�ncia.  Serviços  auxiliares  da  Justiça  do  Trabalho.  Ministe& rio  Pu& blico  do  Trabalho.  Processo
judicia& rio do trabalho. Processo em Geral. Dissí&dios Individuais. Dissí&dios Coletivos. Execuça�o. Recursos.
Legislaça� o. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 e suas posteriores atualizaço� es.

ANALISTA 
ORÇAMENTÁRIO E 
FINANCEIRO

CONTABILIDADE  GERAL:  Princí&pios  de  Contabilidade.  Normas  Brasileiras  de  Contabilidade.  Contas:
conceito, funça�o, funcionamento, estrutura, classificaça�o das contas, contas patrimoniais e de resultado,
Plano  de  Contas.  Patrimo� nio.  Composiça�o,  conceitos,  registro,  estrutura  e  mensuraça� o  dos  itens
patrimoniais (Ativo, Passivo e Patrimo� nio Lí&quido). Fatos conta& beis e respectivas variaço� es patrimoniais.
Balancete de Verificaça�o.  Apuraça� o  de Resultados. Correça� o  Moneta& ria.  Principais livros e documentos
conta& beis,  fiscais e comerciais.  Escrituraça� o.  Escrituraça� o  de operaço� es tí&picas.  Livros  de escrituraça�o:
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dia& rio  e  raza� o.  Erros  de escrituraça� o  e  suas  correço� es.  Lançamento.  Crite& rios  para debitar  e  creditar.
Fo& rmulas  de lançamento.  Retificaça� o  de lançamentos.  Demonstraço� es  Conta& beis.  Elaboraça�o,  ana& lise  e
interpretaça� o de demonstrativos conta& beis. Balanço Patrimonial. Demonstraça� o do resultado do exercí&cio.
Demonstraça� o de lucros ou prejuí&zos acumulados. Demonstraça� o das Mutaço� es do Patrimo� nio Lí&quido.
Demonstraça� o  dos  Fluxos  de  Caixa.  Notas  Explicativas  aL s  demonstraço� es  conta& beis.  Ana& lise  vertical  e
horizontal  (Mensuraça� o  de  ativos  e  passivos).  CONTABILIDADE  PÚ. BLICA:  Conceito,  objeto,  campo  de
aplicaça� o, objetivos e funça�o social. Princí&pios de Contabilidade sob a perspectiva do setor pu& blico. Normas
Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Pu& blico. Regimes Conta& beis. Patrimo� nio Pu& blico. Conceito e
composiça� o.  Variaço� es  patrimoniais.  Ativo  imobilizado  e  intangí&vel.  Avaliaça� o  de  itens  patrimoniais.
Receita.  Conceito.  Classificaça� o  e  Esta& gios.  Aspectos  Patrimoniais.  Aspectos  Legais.  Contabilizaça� o.
Deduço� es.  Renu& ncia  e  Destinaça� o  da  Receita.  Despesa.  Conceito.  Classificaça� o  e  Esta& gios.  Aspectos
Patrimoniais.  Aspectos  Legais.  Contabilizaça� o.  Dí&vida  Ativa.  Restos  a  Pagar.  Despesas  de  Exercí&cios
Anteriores. Plano de Contas Aplicado ao Setor Pu& blico (PCASP). Conceito. Objetivo. Estrutura. Contas do
Ativo, Passivo, Variaço� es Patrimoniais Aumentativas  e Diminutivas.  Escrituraça� o  conta& bil  de operaço� es
tí&picas  do  setor  pu& blico.  Escrituraça� o  e  Consolidaça� o  das  Contas.  Prestaça� o  de  Contas.  Contabilidade
Aplicada  ao  Setor  Pu& blico.  Procedimentos  Conta& beis  Orçamenta& rios.  Procedimentos  Conta& beis
Patrimoniais. Procedimentos Conta& beis Especí&ficos. Demonstraço� es Conta& beis Aplicadas ao Setor Pu& blico.
Conceitos.  Aspectos  Legais.  Estrutura.  Elaboraça� o  e  Ana& lise.  Balanços  Orçamenta& rio,  Financeiro,
Patrimonial, Demonstraça�o das Variaço� es Patrimoniais e Demonstraça� o dos Fluxos de Caixa. Lançamentos
Conta& beis Tí&picos do Setor Pu& blico. Demonstrativos fiscais: Relato& rio Resumido de Execuça� o Orçamenta& ria
e Relato& rio de Gesta� o Fiscal. Orçamento Pu& blico. Conceitos e princí&pios orçamenta& rios. Ciclo orçamenta& rio.
Elaboraça�o da proposta. Estudo e aprovaça�o. Execuça�o. Avaliaça� o. Processo de Planejamento-Orçamento:
Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamenta& rias - LDO e Lei Orçamenta& ria Anual - LOA. Previsa� o,
Fixaça� o, Classificaça� o e Execuça� o da Receita e Despesa Pu& blica. Receita Orçamenta& ria. Etapas da Receita
Pu& blica. Receita extraorçamenta& ria. Cre&ditos orçamenta& rios iniciais e adicionais. Escrituraça� o Conta& bil da
Receita Orçamenta& ria e extraorçamenta& ria.  Despesa Orçamenta& ria.  Etapas da Despesa Pu& blica.  Despesa
extraorçamenta& ria. Escrituraça� o da Despesa Orçamenta& ria e extraorçamenta& ria. Dí&vida e Endividamento.
Transfere�ncias  volunta& rias.  Transpare�ncia,  controle  e  fiscalizaça�o.  Fiscalizaça� o  conta& bil,  financeira,
orçamenta& ria, operacional e patrimonial. Lei 4320/64 – Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/00) - Lei
8666/93 (Lei de Licitaço� es) e suas alteraço� es. Lei 10520/02 (prega� o presencial) e suas alteraço� es. SISTN.
SIOPE. SIOPS.

ASSISTENTE SOCIAL 
I

Constituiça� o da Repu& blica Federativa do Brasil (Artigos 1º a 17 e 193 a 232); Lei Federal nº. 8.742/1993 -
Lei Orga� nica da Assiste�ncia Social (LOAS); Lei 12.435/2011 – Altera a LOAS e dispo� e sobre a organizaça�o
da Assiste�ncia  Social.  Polí&tica  Nacional  de Assiste�ncia  Social  (PNAS/2004);  Norma Operacional  Ba& sica
(NOB/SÚAS 2012); Norma Operacional de Recursos Humanos (NOB-RH/SÚAS 2006); Tipificaça� o Nacional
de Serviços Soco assistenciais; Protocolo de Gesta� o Integrada de Serviços, Benefí&cios e Transfere�ncia de
Renda  no  a� mbito  do  Sistema  Ú. nico  de  Assiste�ncia  Social  –  SÚAS;  Orientaço� es  Te&cnicas  sobre  o  PAIF
volume 1 e 2. Orientaço� es Te&cnicas CREAS. Seguridade Social no Brasil; A questa� o social no Brasil; Pobreza,
desigualdade, exclusa� o e vulnerabilidade social; Histo& ria, Fundamentos Teo& ricos e E. ticos do Serviço Social;
Metodologia do Serviço Social; Estrate&gias de aça�o em serviço social e os instrumentos de intervença� o do
profissional; Serviço Social e Interdisciplinaridade; Serviço Social na Contemporaneidade; Serviço Social e
Famí&lia;  Projeto  e& tico  polí&tico  do Serviço Social;  Lei  Federal  nº.  10.741/2003 -  Estatuto do Idoso;  Lei
Federal nº.  8.842/1994 e Decreto Federal nº.  1.948/1996 - Polí&tica Nacional do Idoso;  Lei Federal nº.
8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente; Plano Nacional de Promoça� o, Proteça�o e Defesa do
Direito  de Crianças e Adolescentes  aL  Convive�ncia  Familiar  e Comunita& ria;  Lei  de Criaça� o  do Conselho
Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente; Lei Maria da Penha - Lei nº. 11.340/2006; E. tica em Serviço
Social; Lei que regulamenta a profissa� o de Assistente Social - Lei nº. 8.662/93; Co& digo de E. tica Profissional;
Supervisa� o em Serviço Social; Lei Federal nº. 8.080/1990 - Lei Orga� nica da Sau& de; Sistema Ú. nico de Sau& de
(SÚS) - Lei nº.  8.142/90; Conhecimentos acerca da histo& ria da sau& de pu& blica no Brasil;  Lei Federal nº.
10.216/2001  -  Polí&tica  Nacional  de  Sau& de  Mental;  Reforma  Psiquia& trica  e  Sau& de  Mental  no  Brasil;
Humanizaça�o em Sau& de; Lei Federal nº. 7.853/1989 e Decreto Federal nº. 3.298/1999 - Polí&tica Nacional
para Integraça� o da Pessoa Portadora de Deficie�ncia. Lei Federal 13.146/2015 – Lei Brasileira de Inclusa� o
da Pessoa com Deficie�ncia (Estatuto da Pessoa com Deficie�ncia). Resoluço� es do Conjunto CFESS/CRESS.
Serviço Social na Educaça� o. Pesquisa e Serviço Social.

AUXILIAR DE 
FARMACIA

Lei  8.080/90  e  Lei  8.142/90.  Preparo  de  drogas  de  acordo  com  fo& rmulas  pre& -estabelecidas  ou
necessidades  urgentes.  Acondicionamento  e  dispensaça� o  de  medicamentos.  Manutença� o  de  estoques.
Controle de compras. Princí&pio ativo das drogas: atuaça� o das drogas no organismo, indicaço� es e contra
indicaço� es.  Posologia.  Efeitos  colaterais.  Aspectos  gerais  da  farmacologia.  Farma& cia  ambulatorial  e
hospitalar:  dispensaça� o  de  medicamentos,  previsa� o,  estocagem  e  conservaça� o  de  medicamentos.
Farmacologia: noço� es ba& sicas de farmacologia geral de medicamentos que atuam em va& rios sistemas, em
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va& rios  aparelhos  e  de psicofarmacologia.  Noço� es  ba& sicas  de farmacote&cnica:  pesos  e  medidas.  Formas
farmace�uticas.  Ca& lculos  em  farma& cia.  Nomenclatura  de  fa& rmacos.  Preparo  de  soluço� es  na� o  este& reis  e
este& reis.  Controle  de qualidade.  Testes  biolo& gicos.  Testes  fí&sicos.  Me& todos  fí&sicos  e  me& todos  quí&micos.
Legislaça� o farmace�utica.

CUIDADOR DE 
IDOSOS

Doenças transmissí&veis e na� o transmissí&veis. Sau& de bucal. Alimentaça� o e nutriça� o. Promoça�o da Sau& de:
conceito e estrate&gias. A sau& de nas diversas fases da vida. Noço� es de e& tica e de cidadania. Abordagem e
orientaça� o  a  idosos.  Noço� es  de  primeiros  socorros.  Cuidados  ba& sicos  para  prevença� o  de  doenças.
Higienizaça�o  do  local  de  trabalho.  Autocuidado  com  idosos.  Cuidados  com  a  mobilidade  de  idosos.
Prevença� o  de  quedas.  Higiene  pessoal  e  cuidados  pessoais.  Cuidados  com  a  pele.  Noço� es  ba& sicas  de
doenças mais comuns de idosos. Cuidados ba& sicos no manuseio de medicamentos. Nutriça� o. Estí&mulos na
velhice. Conhecimentos ba& sicos sobre viole�ncia contra o idoso. Noço� es ba& sicas sobre assiste�ncia social ao
idoso. Estatuto do Idoso.

EDUCADOR SOCIAL Constituiça� o da Repu& blica Federativa do Brasil (Artigos 1º a 17 e 193 a 232); Lei Federal nº. 8.742/1993 -
Lei Orga� nica da Assiste�ncia Social (LOAS); Lei 12.435/2011 – Altera a LOAS e dispo� e sobre a organizaça�o
da Assiste�ncia  Social.  Polí&tica  Nacional  de Assiste�ncia  Social  (PNAS/2004);  Norma Operacional  Ba& sica
(NOB/SÚAS 2012); Norma Operacional de Recursos Humanos (NOB-RH/SÚAS 2006); Tipificaça� o Nacional
de Serviços Soco assistenciais; Protocolo de Gesta� o Integrada de Serviços, Benefí&cios e Transfere�ncia de
Renda  no  a� mbito  do  Sistema  Ú. nico  de  Assiste�ncia  Social  –  SÚAS;  Orientaço� es  Te&cnicas  sobre  o  PAIF
volume 1 e 2. Orientaço� es Te&cnicas CREAS. Seguridade Social no Brasil; A questa� o social no Brasil; Pobreza,
desigualdade, exclusa� o e vulnerabilidade social; Histo& ria, Fundamentos Teo& ricos e E. ticos do Serviço Social;
Metodologia do Serviço Social; Estrate&gias de aça�o em serviço social e os instrumentos de intervença� o do
profissional; Serviço Social e Interdisciplinaridade; Serviço Social na Contemporaneidade; Serviço Social e
Famí&lia;  Projeto  e& tico  polí&tico  do Serviço Social;  Lei  Federal  nº.  10.741/2003 -  Estatuto do Idoso;  Lei
Federal nº.  8.842/1994 e Decreto Federal nº.  1.948/1996 - Polí&tica Nacional do Idoso;  Lei Federal nº.
8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente; Plano Nacional de Promoça� o, Proteça�o e Defesa do
Direito  de Crianças e Adolescentes  aL  Convive�ncia  Familiar  e Comunita& ria;  Lei  de Criaça� o  do Conselho
Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente; Lei Maria da Penha - Lei nº. 11.340/2006; E. tica em Serviço
Social; Lei que regulamenta a profissa� o de Assistente Social - Lei nº. 8.662/93; Co& digo de E. tica Profissional;
Supervisa� o em Serviço Social; Lei Federal nº. 8.080/1990 - Lei Orga� nica da Sau& de; Sistema Ú. nico de Sau& de
(SÚS) - Lei nº.  8.142/90; Conhecimentos acerca da histo& ria da sau& de pu& blica no Brasil;  Lei Federal nº.
10.216/2001  -  Polí&tica  Nacional  de  Sau& de  Mental;  Reforma  Psiquia& trica  e  Sau& de  Mental  no  Brasil;
Humanizaça�o em Sau& de; Lei Federal nº. 7.853/1989 e Decreto Federal nº. 3.298/1999 - Polí&tica Nacional
para Integraça� o da Pessoa Portadora de Deficie�ncia. Lei Federal 13.146/2015 – Lei Brasileira de Inclusa� o
da Pessoa com Deficie�ncia (Estatuto da Pessoa com Deficie�ncia). Resoluço� es do Conjunto CFESS/CRESS.
Serviço Social na Educaça� o. Pesquisa e Serviço Social.

PSICOLOGO I Psicopatologia  da  criança,  adolescente  e  adulto.  Psicologia  do  desenvolvimento.  Psicodina� mica  do
indiví&duo  e  do  grupo.  Principais  teorias  e  autores  da  psicologia  clí&nica.  Teorias  da  personalidade.
Abordagens psicotera& picas.  Processo psicodiagno& stico.  Testagem  e Avaliaça� o  Psicolo& gica.  Psicologia  da
Famí&lia.  Psicologia  Escolar  e  da  Aprendizagem  e  suas  relaço� es  com  a  infa� ncia  e  a  adolesce�ncia.
Epistemologia e Psicologia gene& ticas. Psicologia Social. Psicologia da Sau& de. Psicologia do Envelhecimento.
Transtornos Psicolo& gicos, seu diagno& stico e tratamento. Psicologia do Trabalho e Organizacional. Polí&ticas
Pu& blicas de Sau& de Mental. Psicodiagno& stico. Psicoterapias. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Lei
nº 8.069/90. E. tica e Legislaça� o profissional. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Lei Federal nº. 8.742/1993 - Lei
Orga� nica da Assiste�ncia Social (LOAS); Lei 12.435/2011 – Altera a LOAS e dispo� e sobre a organizaça� o da
Assiste�ncia  Social.  Polí&tica  Nacional  de  Assiste�ncia  Social  (PNAS/2004);  Norma  Operacional  Ba& sica
(NOB/SÚAS 2012); Norma Operacional de Recursos Humanos (NOB-RH/SÚAS 2006); Tipificaça� o Nacional
de Serviços Soco assistenciais; Protocolo de Gesta� o Integrada de Serviços, Benefí&cios e Transfere�ncia de
Renda  no  a� mbito  do  Sistema  Ú. nico  de  Assiste�ncia  Social  –  SÚAS;  Orientaço� es  Te&cnicas  sobre  o  PAIF
volume 1 e 2. Orientaço� es Te&cnicas CREAS. Lei Federal nº. 10.741/2003 - Estatuto do Idoso. 
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ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS CARGOS

CARGO ATRIBUIÇÕES
AJÚDANTE DE SERVIÇOS
GERAIS

Auxiliar  nos serviços  de armazenagem de materiais  leves e pesados,  tais  como cal,  cimento,  areia,  tijolos e outros,
condicionando-os  em prateleiras  ou  pa& tios  dos  almoxarifados,  para  assegurar  o estoque  dos  mesmos;  auxiliar  nos
serviços de jardinagem, aparando gramas, preparando a terra, plantando sementes e mudas, podando a& rvores, visando
conservar,  cultivar e embelezar canteiros em geral; efetuar limpeza e conservaça� o de a& reas verdes, praças,  terrenos
baldios, ruas e outros logradouros pu& blicos, carpindo, limpando, lavando, varrendo, transportando entulhos, visando
melhorar o aspecto do municí&pio; efetuar limpeza e conservaça� o nos cemite& rios, bem como auxilia na preparaça� o de
sepulturas, abrindo e fechando covas, para permitir o sepultamento dos cada& veres; auxiliar o motorista nas atividades
de carregamento,  descarregamento e  entrega de materiais  e  mercadorias,  valendo-se de esforço  fí&sico  e/ou outros
recursos, visando contribuir para a execuça� o dos trabalhos; auxiliar na preparaça� o de rua para a execuça� o de serviços
de pavimentaça� o, compactando o solo, esparramando terra, pedra, para manter a conservaça� o dos trechos desgastados
ou na abertura de novas vias;  auxiliar nas instalaço� es  e manutenço� es  ele& tricas,  fornecendo materiais  necessa& rios e
utilizando  ferramentas  manuais,  para  estruturar  a  parte  geral  das  instalaço� es;  apreender  animais  soltos  em  vias
pu& blicas tais como cavalo, vaca, cachorros, cabritos etc., lançando-os e conduzindo-os ao local apropriado, para evitar
acidentes e  garantir a  sau& de  da populaça� o;  auxilia  no assentamento de tubos  de concreto,  transportando-os  e  /ou
segurando-os para garantir a correta instalaça� o; zelar pela conservaça� o das ferramentas, utensí&lios e equipamentos de
trabalho, recolhendo-os e armazenando-os nos locais adequados; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo
superior imediato.

ALMOXARIFE GERAL Supervisionar os serviços  de almoxarifado;  preparar  lista  dos  materiais  necessa& rios  ao abastecimento;  promover  o
abastecimento de acordo com os pedidos feitos, adotando medidas tendentes a assegurar a pronta entrega dos mesmos;
organizar e manter atualizado o registro do estoque do material existente no almoxarifado; realizar relato& rios sobre as
informaço� es  pertinentes  ao  almoxarifado;  efetuar  ou  supervisionar  o  recebimento  e  a  confere�ncia  de  todas  as
mercadorias; programar e acompanhar a manutença� o de estoque mí&nimo para elaboraça� o correta de compras futuras;
estabelecer normas de armazenagem de materiais e outros suprimentos; inspecionar todas as entregas, supervisionar a
embalagem de materiais para distribuiça� o ou expediça� o; supervisionar o serviço de guarda e conservaça� o de mo& veis e
materiais;  informar processos  relativos  a  assuntos  de  material;  executar  outras  tarefas  correlatas;  executar  outras
tarefas de mesma natureza ou ní&vel de complexidade, associada a sua a& rea de atuaça� o

ANALISTA 
ADMINISTRATIVO

Assiste�ncia te& cnica em questo� es que envolvam mate& ria de natureza administrativa, analisando e emitindo informaço� es e
pareceres; participar do planejamento da organizaça� o e controle de fluxos de trabalhos; desenvolvimento de trabalhos
de natureza te& cnica, sob orientaça� o; relacionados aL  elaboraça� o e implementaça� o de planos, programas e projetos de
melhorias,  informatizaça� o  e  estudos  de  racionalizaça� o,  aperfeiçoamento  e  controle  do  desempenho  de  processos  e
atividades  organizacionais;  realizaça� o  de atividades  relacionadas  aL  gesta� o  estrate&gica,  de pessoas,  de processos,  de
recursos  materiais  e  patrimoniais,  orçamenta& rios  e  financeiros,  licitaço� es  e  contratos,  controle  interno e  auditoria;
visando o desenvolvimento organizacional; gerenciamento dos trabalhos, ana& lise em sistemas de controles e me& todos
administrativos em geral; atuaça� o no desenvolvimento de indicadores, padro� es de desempenho e controles da a& rea;
participaça� o do desenvolvimento de estudos te& cnicos de viabilidade de projetos; pesquisa e seleça� o da legislaça� o e da
jurisprude�ncia  sobre  mate& ria  de  natureza  administrativa  para  fundamentar  ana& lise,  confere�ncia  e  instruça� o  de
processos  na  a& rea  de  sua  atuaça� o;  elaboraça� o  e  interpretaça� o  de  fluxogramas,  organogramas,  esquemas,  tabelas,
gra& ficos e outros instrumentos; prestaça� o de suporte te& cnico na elaboraça� o, organizaça� o, interpretaça� o e atualizaça� o de
Normas procedimentos;  recebimento, ana& lise,  acompanhamento e encaminhamento a outros setores/departamentos
das demandas relacionadas ao serviço;  execuça� o de atividades baseadas em pacote Office,  Internet e aplicativos em
geral, exigindo-se conhecimentos de informa& tica; coordenar e promover a execuça� o dos serviços gerais de escrito& rio,
verificando  os  documentos,  para  garantir  os  resultados  da  unidade;  coordenar  e  acompanhar  processo  licitato& rio,
verificando  o  cumprimento  da  legislaça� o  pertinente,  para  assegurar  a  obtença� o  dos  resultados.;  confere�ncia,
organizaça� o  e  redaça� o  de  documentos  diversos;  redigir  e  digitar  ofí&cios  e  circulares,  memorandos,  quadros
demonstrativos  boletins,  relato& rios,  requisiço� es  e  demais  documentos  caracterí&sticos  da  rotina  administrativa;
atendimento  ao  pu& blico  interno  e  externo;  secretariar  reunio� es,  redigindo  atas,  recolhendo  assinaturas  e  fazendo
anotaço� es  diversas  sobre  os  assuntos  tratados,  para  providenciar  expediça� o  ou  arquivamento;  realizar  outras
atribuiço� es pertinentes ao cargo, conforme orientaça� o da chefia imediata.

ANALISTA JÚRIDICO Prestar  serviços  exclusivos  a  Prefeitura  Municipal  de  Dracena,  atuar  em  todas  as  a& reas  do  direito,  o  que  inclui  a
demanda jurí&dica de todas as secretarias municipais ‘sob a supervisa� o e coordenaça� o do Diretor de Assuntos Jurí&dicos,
junto aos processos  e consultas que lhe forem submetidos pelo Prefeito  Municipal  e pelos Secreta& rios  Municipais  ;
ana& lise e pesquisa de legislaça� o, doutrina e jurisprude�ncia;  assessorar no processo de elaboraça� o de normas de cara& ter
geral  e abstrato,  aplica& veis  ao municí&pio;  acompanhar os  pareceres,  atos administrativos,  informaço� es,  relato& rios e
outros documentos de informaça� o te& cnico-jurí&dica,  dando suporte em editais de licitaço� es ; confeccionar minutas de
despachos, peças processuais e administrativas, modelos de contrato, pareceres e outros; acompanhar andamento de
processos no Tribunal De Contas do Estado de Sa� o Paulo e da Únia� o. Colaborar na elaboraça� o de Projetos de Lei; manter
atualizada e consolidada, quando necessa& rio, toda a legislaça� o municipal; prestar assiste�ncia te& cnica aos Advogados e ao
Diretor de Assuntos Jurí&dicos; colaborar na elaboraça� o e revisar termos de compromisso e responsabilidade, contratos
de concessa� o, locaça� o, comodato, loteamento, conve�nio e outros que se fizerem necessa& rios a sua legislaça� o; auxiliar na
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promoça� o de desapropriaço� es, aço� es em pagamento, hipotecas, compras e vendas, permutas, doaço� es, transfere�ncias de
domí&nio e outros tí&tulos, bem como elaborar os respectivos anteprojetos de leis e decretos; proceder a instruça� o dos
processos administrativos; auxiliar na apresentaça� o de defesa te& cnica em processos que envolvam o Municí&pio; atender
com  dedicaça� o  e  presteza,  dentro  do  prazo  fixado,  as  solicitaço� es  do  Diretor  de  Assuntos  Jurí&dicos;  auxiliar,
especificamente, as Secretarias de Sau& de, Assiste�ncia Social e Educaça� o no conhecimento, interpretaça� o e aplicaça� o da
legislaça� o  correlata  ao Sistema Ú. nico de Sau& de - SÚS, Sistema Ú. nico de Assiste�ncia  Social  e da legislaça� o em geral,
inclusive decretos, portarias e resoluço� es, promovendo atos necessa& rios para contribuir com a execuça� o eficiente das
polí&ticas pu& blicas; participar de reunio� es, quando convocado ou presidi-las quando solicitado pelo Diretor de Assuntos
Jurí&dicos;  auxiliar todas as Secretarias Municipais;  executar demais atividades, compatí&veis com sua funça� o e  outras
atividades correlatas e de mesma natureza e grau de complexidade que lhe forem designadas.

ANALISTA 
ORÇAMENTA. RIO E 
FINANCEIRO

Participar diretamente na elaboraça� o e no acompanhamento das Peças Orçamenta& rias do Municí&pio, Planos Plurianuais,
Leis de Diretrizes Orçamenta& rias e Leis Orçamenta& rias Anuais, e todas as suas implicaço� es para a Administraça� o Pu& blica,
planejando, supervisionando e orientando sua execuça� o com as exige�ncias legais e administrativas; efetuar reservas de
dotaça� o orçamenta& rias relacionadas a aquisiço� es de materiais e ou serviços, bem como de Licitaço� es em suas variadas
modalidades;  solicitar  remanejamento  e/ou  suplementaça� o  de  saldo  nas  fichas  orçamenta& rias  quando  necessa& rio;
elaborar Impactos  Orçamenta& rio-Financeiros e respectivas  Declaraço� es  de Ordenaça� o  das Despesas  relacionados aL s
despesas orçamenta& rias, assumidas pela Prefeitura Municipal, que na� o estejam enquadradas como, despesas de cara& ter
irrelevante, em estrita observa� ncia aos Artigos 15 e 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 –
“Lei de Responsabilidade Fiscal”; informar sobre previso� es orçamenta& rias e disponibilidade de saldos orçamenta& rios,
para  aquisiço� es  de materiais  e  bens,  bem como prorrogaço� es  e  substituiço� es  contratuais  e  acompanhamentos  dos
Conve�nios ja&  firmados e possibilidades de outros futuros; controlar e gerenciar todos os conve�nios da municipalidade,
exclusivamente  no  que  tange  a  parte  orçamenta& ria  e  financeira,  inclusive  sua  prestaça� o  de  contas  aos  o& rga� os  de
controle;  orientar  o  ordenador  da  despesa  quanto  aL  utilizaça� o  dos  recursos  vinculados,  lhes  dando  subsí&dio  para
tomada  de  deciso� es;  planejar,  supervisionar,  coordenar,  controlar  e  avaliar  o  desenvolvimento  financeiro  da
municipalidade;  coordenar  as  atividades  da  tesouraria,  acompanhando  a  coleta  de  dados,  a  operacionalizaça� o  dos
processos  e  a  conciliaça� o  banca& ria;  conhecer,  acompanhar  e  aplicar  todas  as normativas  dos  Fundos  Nacionais  de
Assiste�ncia Social, Sau& de e Educaça� o, bem como do SÚS-Sistema Ú. nico de Sau& de e SÚAS – Sistema Ú. nico de Assiste�ncia
Social;  preencher  e  enviar  tempestivamente  os  arquivos  do  SIOPS  –  “Sistema  de  Informaço� es  sobre  Orçamentos
Pu& blicos em Sau& de”, SIOPE – “Sistema de Informaço� es sobre Orçamentos Pu& blicos em Educaça� o”, bem como os novos
mo& dulos  que  podera� o  ser  criados  pelo  Estado  e/ou  Únia� o;  prestar  contas  nos  sistemas  SISMOB  –  Sistema  de
Monitoramento de Obras do FNS, SIGPC – Sistema de Gesta� o de Prestaça� o de Contas do FNDE, Plataforma + Brasil,
SIGTV – Sistema de Gesta� o de Transfere�ncias Volunta& rias, bem como os novos mo& dulos que podera� o ser criados pelo
Estado  e/ou Únia� o;  executar  demais  atividades  inerentes  aL  a& rea  orçamenta& ria  e  financeira  pu& blica  e  a  boa  gesta� o
administrativa e te& cnica em raza� o da vige�ncia de novas regras e procedimentos legais oriundos do Manual da AÚDESP,
do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Sa� o  Paulo;  atender  ao  pu& blico  interno  e  externo;  Executar  outras  tarefas
compatí&veis com as exige�ncias para o exercí&cio do cargo, determinadas pelo superior imediato

ASSISTENTE SOCIAL I Planejar, coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas,  planos, programas e projetos que
atendam as necessidades e interesse da instituiça� o; conforme o Estatuto do Idoso,  elaborar, implementar, executar e
avaliar polí&ticas sociais junto a o& rga� os da Administraça� o Pu& blica, direta ou indireta, empresas, entidades e organizaço� es
populares,  notadamente  aLquelas  voltadas  a  proteça� o  da  criança,  do  adolescente  e  do  idoso;  elaborar,  coordenar,
organizar  a  participaça� o  dos  indiví&duos  em  grupo,  desenvolvendo  suas  potencialidades  e  promovendo  atividades
educativas,  recreativas  e culturais,  para assegurar o progresso  coletivo e a melhoria  do comportamento  individual;
programa a aça� o ba& sica de uma comunidade nos campos social, me&dico e outros, atrave& s da ana& lise dos recursos e das
care�ncias socioecono� micas dos indiví&duos e da comunidade, de forma a orienta& -los e promover seu desenvolvimento;
planejar,  executar  e  analisar  pesquisas  socioecono� micas,  educacionais  e  outras,  utilizando te& cnicas especí&ficas  para
identificar  necessidades  e  subsidiar  programas  educacionais,  habitacionais,  de  sau& de  e  formaça� o  de  ma� o-de-obra;
efetuar triagem nas solicitaço� es de ambula�ncia, reme&dios, ge�neros alimentí&cios, recursos financeiros e outros, prestando
atendimento na medida do possí&vel; acompanhar casos especiais como problemas de sau& de, relacionamento familiar,
drogas,  alcoolismo e  outros,  sugerindo o encaminhamento  aos  o& rga� os  competentes  de assiste�ncia  para possibilitar
atendimento dos mesmos; executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do a� mbito de atuaça� o do Serviço
Social com participaça� o da Sociedade Civil; encaminhar provide�ncias e prestar orientaça� o social a indiví&duos, grupos e a
populaça� o; orientar indiví&duos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e fazer uso
dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos; planejar, organizar e administrar benefí&cios e Serviços Sociais;
planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para ana& lise da realidade social e para subsidiar aço� es
profissionais; prestar assessoria e consultoria a o& rga� os da Administraça� o Pu& blica direta e indireta, empresas privadas e
outras entidades com relaça� o a planos, programas e projetos do a� mbito de atuaça� o do Serviço Social, relacionados como
os  fins  e  objetivos  almejados  pela  instituiça� o;   prestar  assessoria  e  apoio  aos  movimentos  sociais  em  mate& ria
relacionada aL s polí&ticas sociais no exercí&cio e na defesa dos direitos civis, polí&ticos e sociais da coletividade; planejar,
organizar  e  administrar  Serviços  Sociais  e  de Únidade  de Serviço  Social;  realizar  estudos  socioecono� micos  com os
usua& rios para fins de benefí&cios e serviços sociais junto a o& rga� os da Administraça� o Pu& blica direta e indireta, empresas
privadas e outras entidades; coordenar semina& rios, encontros, congressos e eventos assemelhados sobre assuntos de
Serviço Social; coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos
na a& rea de Serviço Social que proporcionem a melhoria da qualidade de vida dos seus servidores; atuar na identificaça� o
de  fatores  psicossociais  e  econo� micos  que  estejam  interferindo  na  vida  funcional  do  servidor;   realizar  estudo
socioecono� mico dos servidores para fins de benefí&cios e serviços sociais da Administraça� o Pu& blica direta e indireta,
encaminhando-os aos recursos que se fizerem necessa& rios; realizar vistorias, laudos te& cnicos, informaço� es e pareceres
sobre mate& ria de serviço  social  relacionados aos servidores;  elaborar,  executar  e avaliar  projetos  de readaptaça� o  e
reabilitaça� o  profissional  e  social  de  servidores,  junto  ao  setor  de  pessoal;  elaborar  pareceres,  informes  te& cnicos  e
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relato& rios,  realizando  pesquisas,  entrevistas,  fazendo  observaço� es  e  sugerindo  medidas  para  implantaça� o,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua a& rea de atuaça� o; participar das atividades administrativas, de
controle e de apoio referentes aL  sua a& rea de atuaça� o; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de
pessoal  te& cnico  e  auxiliar,  realizando-as  em  serviço  ou  ministrando  aulas  e  palestras,  a  fim  de  contribuir  para  o
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua a& rea de atuaça� o;  participar  de grupos de trabalho e/ou
reunio� es  com  unidades  da  Administraça� o  Pu& blica  municipal  e  outras  entidades  pu& blicas  e  particulares,  realizando
estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposiço� es sobre situaço� es e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo
sugesto� es,  revisando  e  discutindo  trabalhos  te& cnico-cientí&ficos,  para  fins  de  formulaça� o  de  diretrizes,  planos  e
programas de trabalho relacionados com  crianças e adolescentes e questo� es direta ou indiretamente relacionadas a
eles; e realizar outras atribuiço� es compatí&veis com sua especializaça� o profissional; elaborar plano de desenvolvimento
para cada idoso, promovendo o acesso a bens pu& blicos e aos serviços comunita& rios; promover o acesso a benefí&cios e
serviços  so& cioassistenciais;  incentivar  e promover  a  participaça� o  da famí&lia  e  da comunidade  na atença� o  ao idoso;
realizar visitas domiciliares quando do ingresso do usua& rio ao serviço, e sempre que for necessa& rio e ou adequado para
acompanhamento  da  situaça� o  do  idoso;  respeitar  o  hora& rio  de  trabalho;  executar  outras  tarefas  correlatas
determinadas pelo superior imediato.

AÚXILIAR DE FARMACIA Receber, verificar e organizar medicamentos; controlar o estoque e os prazos de validade e atende aL s solicitaço� es das
diversas unidades de sau& de do municí&pio; efetuar o recebimento dos medicamentos verificando quantidade, validade e
laudo; Organizar os medicamentos nas prateleiras, bem como verifica sua quantidade em relaça� o aL  ficha de estoque;
elaborar e separar as solicitaço� es das unidades de sau& de do municí&pio, dando baixa em suas respectivas fichas; atender
ao usua& rio verificando as receitas e entregando os produtos;  relatar as necessidades de compra quando o estoque
atingir sua quantidade mí&nima de demanda, bem como, as validades que estiverem pro& ximas ao vencimento; auxiliar na
elaboraça� o  dos  relato& rios  e  pedidos  de medicamentos  dos  programas de sau& de;  executar  outras  tarefas  de mesma
natureza ou ní&vel de complexidade, associada a sua a& rea de atuaça� o.

CÚIDADOR DE IDOSOS Construir  e  manter  relaço� es  positivas  com  os  idosos;  zelar  pelo  seu  bem  estar:  respeitando  e  conhecendo  o
comportamento,  a dina� mica e o grau de depende�ncia  de cada  idoso,  e adequando eventuais  alteraço� es;  otimizar  a
qualidade  de  vida  dos  idosos  em  geral;  prevenir  situaço� es  de  risco,  tais  como:  vulnerabilidade  fí&sica,  emocional,
cognitiva, familiar e social; manter os familiares dos idosos presentes, informados e supervisionado pelo coordenador;
estabelecer redes de contatos no entorno referente aos idosos; construir relaço� es positivas com postura profissional
com os familiares, equipes de sau& de que atendem os idosos e pessoas significativas para os idosos; realizar atividades
que envolvam  estimulaça� o,  recreaça� o,  lazer  com os  idosos,  supervisionado  pelo  profissional  da sau& de;  organizar  e
manter  limpos  todos  os  ambientes  que  os  idosos  utilizam  para  segurança  dos  mesmos;  organizar,  preparar  e
administrar, quando necessa& rio, a alimentaça� o dos idosos, supervisionado pelo profissional da sau& de e pelo familiar;
auxiliar os idosos a realizar a sua higiene pessoal, caso necessa& rio ou solicitado, diariamente; preparar e ministrar os
medicamentos necessa& rios aos idosos, seguindo as prescriço� es me&dicas pre&  estabelecidas; saber administrar conflitos e
impasses referentes aos idosos, no geral; verificar a freque�ncia e acompanhar os idosos nas consultas me&dicas e exames
de rotina, quando necessa& rio; respeitar e conhecer a dina� mica dos idosos; obter e conhecer o estatuto dos idosos; estar
sempre atualizado,  participar  de oficinas / reciclagens;  informar sobre alteraça� o  do estado de sau& de  dos idosos ao
profissional competente; executar outras tarefas correlatas.

EDÚCADOR SOCIAL Desenvolver atividades socioeducativas,  de convive�ncia  e socializaça� o;  buscar informar, sensibilizar  e assegurar aos
usua& rios,  o  direito  de  (re)construça� o  da  autonomia,  autoestima  e  conví&vio,  utilizando-se  de  diferentes  formas  e
metodologias que contemplam as dimenso� es individuais e coletivas, levando em consideraça� o o ciclo de vida e de aço� es
intergeracionais;  assegurar  a  participaça� o  social  dos  usua& rios  em  todas  as  etapas  do  trabalho  social,  bem  como
promover o acesso  a cursos  de formaça� o  e qualificaça� o  profissional,  programas e projetos de inclusa� o  produtiva e
serviços de intermediaça� o de ma� o de obra; apoio aL  Equipe de Refere�ncia na identificaça� o, registro e acompanhamento
das necessidades e demandas dos usua& rios, assegurando sempre o sigilo das informaço� es; realizar abordagem social, a
busca ativa, e a identificaça� o de famí&lias que esta� o em descumprimento com as condicionalidades do Programa Bolsa
Famí&lia,  dando subsí&dio  aL  equipe de refere�ncia  para o preenchimento do Plano de Acompanhamento Individual  ou
familiar;  contribuir  para o planejamento de atividades,  avaliaça� o  de processos  e organizaça� o  de fluxos de trabalho
visando  resultados  que  garantam  aL s  famí&lias  e  indiví&duos,  o  usufruto  de  seus  direitos;  planejamento,  execuça� o  e
monitoramento de atividades individuais e coletivas, organizando e facilitando as oficinas, incentivar a participaça� o dos
usua& rios,  ale&m  de  acompanhar  sua  freque�ncia  e  desempenho  nos  cursos  em  que  o  usua& rio  estiver  registrado;
acompanhamento,  orientaça� o  e  monitoramentos  das  atividades  executadas  pelos  usua& rios,  gerando  relato& rios  que
dara� o  suporte  aos demais encaminhamentos a serem realizados pela  equipe de refere�ncia;  organizaça� o  de eventos
artí&sticos,  lu& dicos e culturais,  atuando no processo de mobilizaça� o e campanhas intersetoriais nos territo& rios para a
prevença� o  e o enfrentamento de situaço� es  de risco social  ou pessoal  e violaça� o  de direitos.  Bem como o apoio na
elaboraça� o e distribuiça� o de materiais de divulgaça� o das aço� es; deve-se garantir o sigilo e a privacidade dos usua& rios
atendidos nas salas de atendimentos individualizado, onde sa� o realizados os atendimentos psicossociais e tambe&m nas
salas de atendimento coletivas, onde famí&lias ou indiví&duos compartilham, reunidos, as suas vive�ncias; executar outras
tarefas de mesma natureza ou ní&vel de complexidade, associada a sua a& rea de atuaça� o.

PSICOLOGO I Realizar  avaliaça� o  e  diagno& stico  psicolo& gicos  de  entrevistas,  observaça� o,  testes  e  dina� mica  de  grupo,  com  vistas  aL
prevença� o e tratamento de problemas psí&quicos; atendimento psicoterape�utico individual ou em grupo, adequado aL s
diversas faixas eta& rias, em instituiço� es de prestaça� o de serviços de sau& de, em consulto& rios particulares e em instituiço� es
formais  e  informais;  atendimento  familiar  e/ou  de  casal  para  orientaça� o  ou  acompanhamento  psicoterape�utico;
atendimento  a  crianças  com  problemas  emocionais,  psicomotores  e  psicopedago& gico;  acompanha  psicologicamente
gestantes durante a gravidez, parto e puerpe& rio, procurando integrar suas vive�ncias emocionais e corporais, bem como
incluir o parceiro, como apoio necessa& rio em todo este processo; prepara o paciente para entrada, permane�ncia e alta
hospitalar, inclusive em hospitais psiquia& tricos; trabalha em situaço� es de agravamento fí&sico e emocional, inclusive no
perí&odo  terminal,  participando  das  deciso� es  com  relaça� o  aL  conduta  a  ser  adotada  pela  equipe,  como:  internaço� es,
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intervenço� es ciru& rgicas, exames e altas hospitalares; participa da elaboraça� o de programas de pesquisa sobre a sau& de
mental da populaça� o, bem como sobre a adequaça� o das estrate&gias diagnosticas e terape�uticas a realidade psicossocial
da clientela;  cria,  coordena  e  acompanha,  individualmente  ou  em equipe  multiprofissional,  tecnologias  pro& prias  ao
treinamento em sau& de, particularmente em sau& de mental, com o objetivo de qualificar o desempenho de va& rias equipes;
participa e acompanha a elaboraça� o de programas educativos e de treinamento em sau& de mental, a ní&vel de atença� o
prima& ria,  em instituiço� es formais e informais como: creches,  asilos,  sindicatos,  associaço� es,  instituiço� es  de menores,
penitencia& rias,  entidades  religiosas  e  etc.;  colabora,  em equipe  multiprofissional,  no  planejamento  das  polí&ticas  de
sau& de,  em ní&vel  de macro  e microssistemas;  coordena e  supervisiona  as atividades  de Psicologia  em instituiço� es  e
estabelecimentos de ensino e/ou de esta& gio, que incluam o tratamento psicolo& gico em suas atividades. Realiza pesquisas
visando a construça� o e a ampliaça� o do conhecimento teo& rico e aplicado, no campo da sau& de mental; atua junto aL  equipe
multiprofissionais no sentido de leva& -las a identificar e compreender os fatores emocionais que interve&m na sau& de geral
do  indiví&duo,  em  unidades  ba& sicas,  ambulato& rios  de  especialidades,  hospitais  gerais,  prontos  socorros  e  demais
instituiço� es;  atua  como facilitador  no processo  de  integraça� o  e  adaptaça� o  do  indiví&duo  aL  instituiça� o;  orientaça� o  e
acompanhamento a clientela, familiares, te& cnicos e demais agentes que participam, diretamente ou indiretamente dos
atendimentos.  Participa  dos planejamentos e realiza atividades culturais,  terape�uticas e de lazer  com o objetivo  de
propiciar  a  reinserça� o  social  da  clientela  egressa  de  instituiço� es;  participa  de  programas  de  atença� o  prima& ria  em
Centros e Postos de Sau& de ou na comunidade; organizando grupos especí&ficos, visando a prevença� o de doenças ou do
agravamento de fatores emocionais que comprometam o espaço psicolo& gico. Realiza triagem e encaminhamentos para
recursos da comunidade, sempre que necessa& rio. Participa da elaboraça� o, execuça� o e ana& lise da instituiça� o, realizando
programas, projetos e planos de atendimentos, em equipes multiprofissionais, com o objetivo de detectar necessidades,
perceber limitaço� es, desenvolver potencialidades do pessoal envolvido no trabalho da instituiça� o, tanto nas atividades
fim,  quanto nas atividades  meio.  Promove  estudos  sobre caracterí&sticas  psicossociais  de grupos  e& tnicos,  religiosos,
classes e segmentos sociais nacionais, culturais, intra/interculturais. Atua junto a organizaço� es comunita& rias, em equipe
multiprofissional no diagno& stico, planejamento, execuça� o e avaliaça� o de programas comunita& rios, no a� mbito da sau& de,
lazer, educaça� o, trabalho e segurança. Assessora o& rga� os pu& blicos e particulares, organizaço� es de objetivos polí&ticos ou
comunita& rios,  na elaboraça� o  e  implementaça� o  de  programas  de mudança  de  cara& ter  social  e  te& cnico,  em situaço� es
planejadas ou na� o; atua junto aos meios de comunicaça� o, assessorando quanto aos aspectos psicolo& gicos nas te& cnicas de
comunicaça� o  e  propaganda.  Pesquisa  analisa  e  estuda  varia& veis  psicolo& gicas  que influenciam o  comportamento  do
consumidor;  executar  outras  tarefas  correlatas  determinadas  pelo  superior  imediato;  prestar  escuta  qualificada,
individual ou grupal, visando a identificaça� o da necessidade dos indiví&duos e famí&lias, promovendo o encaminhamento
adequado a cada caso especí&fico; trabalhar com as famí&lias as relaço� es interpessoais, objetivando identificar a existe�ncia
de conflitos individuais  e grupais  com vista  ao fortalecimento dos ví&nculos familiares e comunita& rios dos usua& rios;
realizar  estudo de caso com os  usua& rios  da unidade;  discutir  e  elaborar conjuntamente com o usua& rio  o plano de
intervença� o; realizar atendimento psicossocial, individual e familiar; realizar visitas domiciliares, conforme cada caso
especí&fico;  discutir  e elaborar  conjuntamente com outros  te& cnicos,  estudos  de casos  e relato& rios  so& cioassistenciais;
definir em conjunto com a equipe as intervenço� es necessa& rias, acompanhamento de casos e encaminhamentos para a
Rede de Proteça� o,  visando aL  superaça� o  da situaça� o  de violaça� o  de direitos  evidenciada;  elaborar e encaminhar ao
Conselho Tutelar, Vara da Infa� ncia e da Juventude, e Delegacia de Proteça� o a Criança e ao Adolescente, relato& rio te& cnicos
informando sobre a violaça� o de direitos dos usua& rios e/ou para subsidiar deciso� es so& cio jurí&dicas, quando solicitados;
manter articulaça� o com o CRAS do territo& rio de origem dos usua& rios atendidos no CREAS; manter registros atualizados
dos atendimentos e acompanhamentos realizados; e proceder registros de dados dos atendimentos realizados para fins
de sinopse estatí&stica da unidade; Exerce atividades no campo da psicologia aplicada ao trabalho social, orientando os
indiví&duos no que concerne a problemas de cara& ter social com o objetivo de leva& -los a achar e utilizar os recursos e
meios necessa& rios para superar suas dificuldades e conseguir atingir metas determinadas: atua junto a organizaço� es
comunita& rias e em equipes multiprofissionais,  diagnosticando, planejando e executando os programas no a� mbito da
sau& de,  lazer,  educaça� o,  trabalho e segurança pra  ajudar  os  indiví&duos  e  suas  famí&lias  a  resolver  seus  problemas e
superar  suas  dificuldades;  dedicar-se  aL  luta  contra  a  delinque�ncia,  organizando  e  supervisionando  atividades
educativas, sociais e recreativas em centros comunita& rios, para recuperar e integrar os indiví&duos aL  sociedade; colabora
com  a  Justiça,  quando  solicitado,  apresentando  laudos,  pareceres  e   depoimentos,  para  servir  como  instrumentos
comprobato& rios para melhor aplicaça� o da lei e da justiça; assessora o& rga� os pu& blicos ou de cara& ter social, te& cnico e de
conscie�ncia  polí&tica,  para resolver  situaço� es  planejadas  ou  na� o;  dedicar-se  aL  luta  contra  delinque�ncia  e  feno� menos
sociais  emergentes,  organizando  e  supervisionando  programas  sociais  e  recreativos,  em  centros  comunita& rios  ou
equivalentes,  para  buscar  a  melhoria  das  relaço� es  interpessoais  e  intergrupais,  estendendo-a  ao  contexto  so& cio-
histo& rico-cultural.  Pode  realizar  levantamentos de demanda para planejamento,  execuça� o  e avaliaça� o  de programas
junto  ao  meio  ambiente.  Pode  realizar  trabalhos  para  uma  instituiça� o,  investigando,  examinando  e  tratando  seus
objetivos, funço� es e tarefas em lideranças formais e informais e nas comunicaço� es e relaço� es de poder. Pode trabalhar o
campo das forças instituí&das e instituí&ntes, intervindo nos processos psicolo& gicos que afetam a estrutura institucional.
Pode promover estudos sobre caracterí&sticas psicossociais de grupos e& tnicos, religiosos, classes e segmentos sociais e
culturais. Pode atuar junto aos meios de comunicaça� o, assessorando quanto aos aspectos psicolo& gicos nas te& cnicas de
comunicaça� o e propaganda; respeitar o HORA. RIO DE TRABALHO; e executar outras atividades correlatas ao cargo, ou
designadas pelo seu superior imediato.
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