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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022 
 

A Prefeitura Municipal de Dracena, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais em 
vigor, e em consonância com a Legislação Municipal, Estadual e Federal, em vista do disposto no 
art. 37, inciso I e II da Constituição da República Federativa do Brasil, assim como demais normas 
jurídicas municipais, TORNA PÚBLICO, aos interessados que estarão abertas as inscrições para o 
CONCURSO PÚBLICO de Provas e Títulos, que terá validade de 02 (dois) anos, podendo ser 
prorrogado por igual período, a critério da administração pública. As contratações serão providas 
pelo Regime Estatutário nos termos das Leis Complementares Nº 02/1992 e Lei Orgânica Municipal 
de Dracena e demais legislação pertinentes, conforme abaixo discriminado: 
 
1. DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES 
 
1.1 O Concurso Público a que se refere o presente Edital será organizado e executado pela KLC – 
CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA com a supervisão do pessoal nomeado nos termos do 
Decreto nº7575/2022 de 06 de abril de     2022. 
1.1.1. O programa das provas objetivas encontra-se no Anexo I deste Edital. 
1.1.2. As atribuições de cada cargo encontram-se no Anexo II deste Edital. 
1.1.3. O modelo de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição encontra-se no Anexo III deste Edital. 
1.1.4. As datas constantes deste Edital poderão sofrer eventuais alterações enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhe disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou 
Comunicado a ser publicado.  
1.1.5. Todas as etapas constantes neste Edital serão realizadas observando-se o horário oficial de 
Brasília/DF. 
1.1.6. As publicações na íntegra serão disponibilizadas em caráter informativo nos endereços 
eletrônicos 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, é de inteira 
responsabilidade dos candidatos o acompanhamento de todas as publicações.  
 

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

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

Médico Veterinário 
 

20 
01 

3.421,50 
 Curso superior em Medicina 
Veterinária e registro no Conse-
lho. 

11,62 

Motorista 
 

40 02 1.263,58 
 

4ª Série do Ensino Fundamental, 
CNH Profissional “D” e experiên-
cia de, no mínimo, de 2 anos. 

10,80 

Nutricionista 40 
01 

1.944,47 
Curso superior em Nutrição e 
Registro no Conselho. 
 

11,62 

 
*Além do vencimento o candidato aprovado e contratado terá direito ao Cartão Alimentação (R$29,15 
o dia trabalhado). 
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2. DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1. As inscrições ficarão abertas: 
Entre às 09 horas do dia 07 de abril até às 23 horas e 59 minutos do dia 17 de abril de 2022, 
somente através do endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br. (horário de Brasília). 
2.2. Para realizar a inscrição o candidato deverá acessar o endereço eletrônico 
www.klcconcursos.com.br, durante o período das inscrições, através dos links correlatos ao 
Concurso Público e efetuar sua inscrição, conforme os procedimentos estabelecidos abaixo: 
2.2.1. Ler e aceitar o requerimento de inscrição, preencher o formulário de inscrição, transmitir os 
dados via Internet e imprimir o boleto bancário; 
2.2.2. O vencimento do pagamento das inscrições, para ter sua validade, será até o dia 18 de abril de 
2022. 
2.2.3. O boleto bancário, com vencimento para o dia 18 de abril de 2022, disponível no endereço 
eletrônico www.klcconcursos.com.br, somente poderá ser impresso, após a conclusão do 
preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line; 
2.2.4. As inscrições somente serão confirmadas após a comprovação do pagamento do valor da 
inscrição; 
2.2.5. As solicitações de inscrição, cujos pagamentos forem efetuados após o dia 18 de abril de 2022, 
não serão aceitas; 
2.2.6. A empresa KLC – Consultoria em Gestão Pública não se responsabiliza por solicitações de 
inscrições via Internet não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falha de 
comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem 
técnica que impossibilitem a transferência de dados; 
2.2.7. Ao se inscrever o candidato deverá preencher o nome e sobrenome corretamente e indicar o 
cargo para o qual pretende concorrer. O candidato que deixar de preencher nome e sobrenome terá 
sua inscrição indeferida. 
2.2.8. O descumprimento das instruções de inscrição via Internet implicará a não efetivação da 
inscrição. 
2.2.9. O candidato é responsável pelas informações prestadas no formulário de inscrição, arcando 
com as eventuais consequências de erros de preenchimento daquele documento.  
2.2.10. Ao inscrever-se no Concurso Público, é recomendável ao candidato observar atentamente as 
informações sobre a aplicação das provas. 
2.2.11. As informações prestadas no formulário de inscrição via Internet serão de inteira 
responsabilidade do candidato. Depois do encerramento das inscrições, somente poderão ser 
alterados os dados pessoais do candidato em caso de incorreção, mediante requerimento 
endereçado à Comissão Especial do Concurso Público, ou no dia de realização da prova escrita, 
mediante a apresentação do documento original, com registro na Ata de Ocorrência de Sala. 
2.2.12. Em hipótese alguma haverá alteração do cargo após o pagamento da inscrição. 
2.2.12.1. Será permitido ao candidato realizar mais de uma inscrição no Concurso Público, desde que 
não haja coincidência nos turnos de aplicação das provas, devendo o candidato, para tanto, realizar as 
inscrições para cada cargo, bem como pagar as respectivas taxas de inscrição. Contudo, quando do 
processamento das inscrições, se for verificada a existência de mais de uma inscrição realizada e 
efetivada (por meio de pagamento) por um mesmo candidato para um mesmo turno de provas, 
somente será considerada válida e homologada aquela que tiver sido realizada por último, sendo esta 
identificada pela data e hora de envio via internet, do requerimento através do sistema de inscrições 
on-line da empresa. Consequentemente, as demais inscrições do candidato nesta situação serão 
automaticamente canceladas, não cabendo reclamações posteriores nesse sentido, nem mesmo 
quanto à restituição do valor pago a título de taxa de inscrição.  

http://www.klcconcursos.com.br/
http://www.klcconcursos.com.br/
http://www.klcconcursos.com.br/
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2.3 - O candidato classificado no Concurso Público de que trata este Edital só poderá ser admitido no 
cargo se atendidas às seguintes exigências:  
2.3.1 - Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade de 
direitos e obrigações civis e gozo dos direitos políticos (Decreto nº 70.436, de 18/04/1972, Constituição 
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 contratação, 18 (dezoito) anos completos. 
2.3.3. Estar em dia com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e, se do sexo masculino, do 
serviço militar. 
2.3.4. Estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos. 
2.3.5. Possuir aptidão física e mental. 
2.3.6. Possuir e comprovar o pré-requisito exigido para o cargo, à época da contratação. 
2.3.7. Gozar de boa saúde, condição que será comprovada no processo de admissão através de laudo 
médico  oficial, entregue no ato da contratação; 
2.3.8 - Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do serviço público”, medi-
ante decisão transitada em julgado em qualquer esfera governamental.  
2.3.9 - Não estar com idade de aposentadoria compulsória. 
 

3. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
3.1. Ficarão isentos da taxa de inscrição os candidatos desempregados e os hipossuficientes. 
3.1.1. Os candidatos que atenderem as condições 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, poderão solicitar isenção da 
taxa de inscrição à Comissão de Concurso Público, nos dias 07 e 08/04/2022, através do 
preenchimento da Ficha de Solicitação de Isenção (Anexo III deste Edital) que será disponibilizada no 
site www.klcconcursos.com.br. Essa ficha, preenchida e assinada, deverá ser enviada via e-mail 
klcconsultoria@gmail.com até as 23h59min do dia 08 de abril de 2022. 
3.2. Poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição: 
I - o candidato desempregado ou carente; ou 
II – estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, de que 
trata o Decreto no 6.135, de 26 de junho de 2007. 
3.2.1.  O candidato desempregado ou carente deverá encaminhar fotocópia dos seguintes 
documentos: Carteira de trabalho onde conste o número da carteira (página com foto), dados 
cadastrais (verso da página), último registro profissional e página em branco subseqüente ou 
declaração de carência, atestada pela promoção social do município. 
3.2.2. O candidato que estiver estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal – CadÚnico deverá indicar no pedido de isenção o Número de Identificação Social – NIS, 
atribuído pelo CadÚnico.  
3.3. A não apresentação dos documentos de que tratam os itens 3.2.1 ou 3.2.2 ou a apresentação dos 
documentos fora dos padrões e forma solicitada, implicará no indeferimento do pedido de isenção.  
3.4. O resultado da análise da documentação para solicitação de isenção do pagamento da taxa de 
inscrição será divulgado no dia 14 de abril de 2022, pelo site www.klcconcursos.com.br.  
3.5. Os candidatos com isenção concedida, deverão fazer sua inscrição. Os candidatos que tiverem 
indeferida sua solicitação de inscrição, deverão providenciar no site a impressão do boleto para 
pagamento dentro do prazo estipulado.  
3.6. A Comissão Especial Concurso Público se reserva no direito de solicitar ao candidato que 
apresente os originais de quaisquer documentos, caso entenda necessário, cabendo indeferimento 
do pedido o não atendimento.  

http://www.klcconcursos.com.br/
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3.7. As informações prestadas e a documentação apresentada serão de inteira responsabilidade do 
candidato, respondendo ele civil e criminalmente pelo teor das mesmas. 
3.8. A isenção de pagamento de taxa de inscrição não homologa a inscrição do candidato, devendo o 
mesmo se inscrever ao cargo pretendido, dentro do prazo estipulado neste edital.  
 

4. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) 
 
4.1. As Pessoas com Deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no 
inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal é assegurada o direito de inscrição para o cargo em 
Concurso Público, desde que o exercício do cargo seja compatível com a deficiência.  
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 condições especiais previstas no Decreto Federal Nº 3.298/99, 
particularmente em seu art. 40, participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os 
demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, 
ao dia, horário e local de aplicação das provas, e a nota mínima exigida para todos os demais 
candidatos. Os benefícios previstos no Art. 40, § 1º e 2º, deverão ser requeridos por escrito, durante o 
período das inscrições, através de ficha de inscrição especial. 
4.1.3. As pessoas com deficiência, após a realização da sua inscrição, deverão encaminhar via email – 
klcconsultoria@gmail.com -, até o dia 17 de abril de 2022 o Laudo médico original e expedido no 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias antes do término das inscrições, atestando a espécie e o grau ou 
nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional 
de Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de 
adaptação da prova, informando também o seu nome, documento de identidade (R.G) e opção de 
cargo. 
4.1.4. Os candidatos que necessitarem de condição especial para realização da prova, deverão enca-
minhar a solicitação de “condição especial”, via email – klcconsultoria@gmail.com -, até o dia 17 de 
abril de 2022, devendo anexar ao pedido um atestado médico recente informando a espécie e o grau 
ou nível de deficiência.  
4.1.5.  Serão indeferidas as inscrições na condição especial de PCD , dos candidatos que não 
encaminharem dentro do prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo laudo médico. 
4.1.6. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho e letra 
correspondente a corpo 24. 
4.1.7. Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital serão 
considerados como não PCD e não terão prova especialmente preparada, sejam quais forem os 
motivos alegados. 
4.1.8 Aos candidatos PCD estão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas dos cargos previstos neste 
edital. 
4.1.9. O candidato PCD que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital, não 
poderá impetrar recurso em favor de sua situação. 
4.1.10. A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, contendo a 
primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos PCD, e a segunda somente a pontuação 
destes últimos. 
 

5. DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS 
 

5.1. O Concurso Público será de provas escritas objetivas e prova prática. 
 
 

mailto:klcconsultoria@gmail.com
mailto:klcconsultoria@gmail.com
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5.1.1. A duração da prova será de até 3h00min (três horas), já incluída o tempo para preenchimento da 
folha de respostas. 
5.1.2. O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 30 (trinta) 
minutos, munido de UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL: 
- Cédula de Identidade - RG; 
- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe; 
- Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
- Certificado Militar; 
- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto); 
- Passaporte. 
5.1.3. As provas objetivas (escritas) desenvolver-se-ão em forma de testes, através de questões de 
múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma (A, B, C e D).  Cada questão terá apenas 01 
(uma) alternativa correta. Na folha de resposta será atribuída pontuação 0,0 (zero) a questões com 
mais de uma opção assinalada, questões sem opção, com rasuras ou preenchidas a lápis.  
5.1.4. Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou 
qualquer outro motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos e, os pontos 
correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, independente de 
recurso. 
5.1.5. Durante as provas não serão permitidas: consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização 
de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefone celular ou qualquer material que 
não seja o estritamente necessário para a realização das provas. Os aparelhos "celulares" deverão ser 
desligados e deixados sob a mesa do respectivo candidato até o término da prova. 
5.1.6. O candidato que, durante a realização da prova, for encontrado utilizando qualquer um dos 
objetos especificados acima será automaticamente eliminado do Concurso Público.  
5.1.7. É vedado o ingresso de candidato portando arma nos locais de realização da prova, exceto 
policiais em serviço. 
5.1.8. Será, também, eliminado do Concurso Público o candidato que incorrer nas seguintes situações: 
deixar o local de realização da prova sem a devida autorização; tratar com falta de urbanidade os 
examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes; proceder de forma a tumultuar a 
realização das provas; estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, 
por qualquer meio; usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; deixar de 
atender às normas contidas no caderno de provas e às demais orientações expedidas pela 
organização do Concurso Público.  
5.1.9. As respostas deverão ser assinaladas, pelo candidato, com caneta de tinta azul ou preta, na Folha 
de Respostas. Não serão computadas questões não respondidas, que contenham rasuras, que 
tenham sido respondidas a lápis, ou que contenham mais de uma alternativa assinalada, mesmo que 
uma delas esteja correta. 
5.1.10. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único 
documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala. 
5.1.11. Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob 
qualquer pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala; 
5.1.12. O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após transcorrido, no mínimo, 
1 (uma) hora do horário previsto para o início das mesmas e constante do presente Edital, devendo 
entregar ao Fiscal da Sala a respectiva folha de respostas.  
 

6. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
 
6.1. Será divulgado no dia 25 de abril de 2022 a relação dos candidatos que tiveram suas inscrições 
homologadas, assim como o local de realização das provas. A relação será afixada em Edital na Prefei-
tura Municipal de Dracena – SP e disponibilizada no site da empresa responsável pela organização do  
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Concurso Público  www.klcconcursos.com.br. É de responsabilidade do candidato o acesso e verifi-
cação dos locais de prova.       
 

7. DA COMPOSIÇÃO DA PROVA ESCRITA OBJETIVA 
 
7.1. Para os cargos de Médico Veterinário e Nutricionista a avaliação constará de prova escrita 
objetiva. A prova escrita objetiva será composta por 40 (quarenta) questões, 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 Específicos 20 2,5 50,0 pontos 
Conhecimentos Gerais e 
atualidades 

05 2,5  12,5 pontos 

Língua Portuguesa  10 2,5  25,0 pontos 
Matemática 05 2,5 12,5 pontos 

 
7.1.1. A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada 
candidato. 
 
7.2. Para o cargo de Motorista a avaliação constará de prova escrita objetiva e prova prática. A prova 
escrita objetiva será composta por 40 (quarenta) questões, 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 Específicos 15 2,5 37,5 pontos 
Conhecimentos Gerais e 
atualidades 

05 2,5  12,5 pontos 

Língua Portuguesa  10 2,5  25,0 pontos 
Matemática 10 2,5 25,0 pontos 

 
7.2.1. A nota final será calculada através da média aritmética dos pontos obtidos por cada candidato 
nas duas provas (prova escrita e prova prática). A classificação final será 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, está prevista para ser aplicada no 
dia 01 de maio 2022,  com início as 09h00min, sendo que o local será divulgado quando da 
publicação do Edital de Homologação das Inscrições previsto para o dia 25 de abril 2022. 
8.2. EXCEPCIONALMENTE, dependendo do número de candidatos inscritos ou ainda da situação 
da pandemia (COVID19) a data e o horário previstos no item 8.1. poderão ser alterados. 
 

9. DA PROVA PRÁTICA PARA O CARGO DE MOTORISTA 
 
9.1. A prova prática está prevista para o dia 15 de maio de 2022 sendo que o horário e local serão 

http://www.klcconcursos.com.br/
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divulgados no dia 11 de maio de 2022. 
9.2. Serão convocados para a Prova Prática os 25 (vinte e cinco) primeiros classificados na Prova 
Escrita, em ordem decrescente de classificação, começando pela maior nota da lista geral de 
classificados na Prova Escrita; 
9.3. Em caso de empate será aplicado o seguinte critério: 
a) que tiver mais idade considerando-se, caso necessário, o horário de nascimento; 
9.4. Os candidatos classificados na prova escrita que não forem convocados para a prova prática, 
estarão automaticamente eliminados do concurso público. 
9.5. A prova prática constará de um percurso comum a todos os candidatos, a ser determinado no dia 
da prova, onde será avaliado o comportamento do candidato com relação aos procedimentos a 
serem observados durante o trajeto, as regras gerais de trânsito e o desempenho na condução do 
veículo, tais como: rotação do motor, uso do câmbio, freios, localização do veículo na pista, velocidade 
desenvolvida, obediência à sinalização de trânsito (vertical e horizontal) e semafórica, como também 
outras situações durante a realização do exame. 
9.5.1. No decorrer do trajeto serão apontadas as faltas cometidas, sendo descontados pontos 
conforme quadro a seguir: 
 

CATEGORIA DA 
FALTA 

PONTOS A SEREM DESCONTADOS 

Faltas Graves 7,00 
Faltas Médias 5,00 
Faltas Leves 3,00 

 
Obs.: A tipificação das faltas acima mencionadas encontra-se discriminada nos incisos II, III e IV, Artigo 
19 da Resolução 168/2004-CONTRAN. 
9.5.2. Para realizar a prova prática os candidatos deverão apresentar carteira de habilitação, no 
mínimo, categoria “D”, a qual deverá ter sido obtida ou renovada até a data da realização da Prova 
Prática. 
9.5.3. O candidato que deixar de apresentar carteira de habilitação será automaticamente eliminado. 
9.5.4. Não serão aceitos certificados de autoescola, comprovantes de encaminhamento ou outro 
documento que não seja a carteira de habilitação. 
9.5.5. O candidato que durante a realização da Prova Prática cometer qualquer tipo de falta prevista 
no inciso I, artigo 19, da Resolução 168/2004-CONTRAN, será automaticamente eliminado do 
Concurso Público. 
9.6. A Prova Prática terá caráter eliminatório e será avaliada na escala de 0,00 (zero) a 100,0 (cem) 
pontos, devendo o candidato obter 50,0 (cinquenta) pontos ou mais para ser considerado aprovado. 
9.7. Em hipótese alguma será realizada qualquer prova fora dos locais, horários e datas determinados, 
e sob nenhum pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização da prova, sendo atribuída a 
nota 0,00 (zero) ao candidato ausente ou retardatário, seja qual for o motivo alegado. 
9.8. Não haverá tratamento diferenciado a nenhum candidato, sejam quais forem as circunstâncias 
alegadas, tais como alterações orgânicas ou fisiológicas permanentes ou temporárias, deficiências, 
estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, gravidez ou outras situações que 
impossibilitem, diminuam ou limitem a capacidade física e/ou orgânica do candidato, sendo que o 
candidato deverá realizar os referidos testes de acordo com o escalonamento previamente efetuado 
pela KLC o qual será realizado de forma aleatória. 
 

10. DAS NORMAS 
 
10.1. As provas escritas objetivas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro 
candidato, nem utilização de livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e similares. Reserva-se à 
Comissão Examinadora do Concurso Público 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  



 

8 
 

 
medidas saneadoras, e restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta 
das provas. 
10.2. Não haverá sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas e 
após o fechamento dos portões não será permitida a entrada de candidatos retardatários. 
10.3. Não será permitida a permanência de qualquer acompanhante nas dependências do local de 
realização das provas, exceto no caso de amamentação, podendo ocasionar inclusive a não 
participação do candidato no Concurso Público.  
10.3.1. Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata deverá 
levar um acompanhante maior de idade, que ficará em local reservado para esse fim e que será 
responsável pela guarda da criança. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração 
da prova da candidata.  
10.4. Não será permitido o uso dos sanitários por candidatos que tenham terminado as provas. A 
exclusivo critério da Coordenação do local, poderá ser permitido, caso haja disponibilidade, o uso de 
outros sanitários do local que não estejam sendo usados para o atendimento a candidatos que ainda 
estejam realizando as provas. 
10.5. A utilização de aparelhos eletrônicos é vedada em qualquer parte do local de provas. Assim, 
ainda que o candidato tenha terminado sua prova e esteja se encaminhando para a saída do local, 
não poderá utilizar quaisquer aparelhos eletrônicos, sendo recomendável que a embalagem não 
reutilizável fornecida para o recolhimento de tais aparelhos somente seja rompida após a saída do 
candidato do local de provas.  
10.6. Após o término das provas os candidatos não poderão permanecer nas dependências do prédio.  
10.7. O candidato não poderá alegar desconhecimento dos locais de realização das provas como 
justificativa de sua ausência. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, será 
considerado como desistência do candidato e resultará em sua eliminação do Concurso Público. 
 

11. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 
11.1. Na classificação final entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de preferência 
os seguintes: 
a) maior idade, no caso da existência de candidatos com idade igual ou superior a 60 anos, 
completados até o último dia de inscrição, conforme parágrafo único, art. 27 da Lei 10.741/2003; 
b) maior pontuação na prova de conhecimentos específicos; 
c) maior pontuação na prova de língua portuguesa; 
d) maior pontuação na prova de raciocínio lógico; e 
e) 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 será 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 órgão de imprensa oficial do município e disponibilizada no site da 
empresa responsável pela organização do Concurso Público www.klcconcursos.com.br, 
www.dracena.sp.gov.br e Diário Oficial do Municipio. 
 

13. DOS RECURSOS 
 
13.1.  Caberá interposição de recursos devidamente fundamentados, perante a empresa KLC – 
CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, no prazo de 01 (um) dia, contado do primeiro dia 
subseqüente à data de publicação do objeto de recurso contra: 
a) Inscrições não homologadas; 

http://www.klcconcursos.com.br/
http://www.dracena.sp.gov.br/
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b) Gabarito Preliminar; 
c) Resultados das Provas, desde que se refira a erros de cálculo das notas.  
13.2.  O pedido de recurso deverá ser encaminhado via internet, junto ao endereço eletrônico 
www.klcconcursos.com.br, no campo específico “RECURSO” com as seguintes especificações:  
− nome do candidato;  
− número de inscrição;  
− número do documento de identidade;  
− cargo para o qual se inscreveu;  
− a questão objeto de controvérsia, de forma individualizada;  
− a fundamentação ou o embasamento, com as devidas razões do recurso.  
13.3. Quanto aos recursos contra questões da prova e gabarito preliminar, deverá ser elaborado um 
recurso para cada questão, sob pena de sua desconsideração e os mesmos deverão conter indicação 
do número da questão, da prova e anexar cópia da bibliografia mencionada também sob pena de sua 
desconsideração.  
13.4. Não serão aceitos recursos encaminhados via postal, via fax e/ou por e-mail, devendo ser digitado 
ou datilografado e estar embasado em argumentação lógica e consistente. Em caso de contestação 
de questões da prova, o candidato deverá se pautar em literatura conceituada e argumentação 
plausível.  
13.5. Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento de 
mérito. A Banca Examinadora constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de 
recursos, não cabendo recurso a outra autoridade nem recurso adicional pelo mesmo motivo.  
13.6.  O resultado dos recursos interpostos será afixado no órgão de imprensa oficial do município, no 
site da prefeitura e disponibilizada no site da empresa responsável pela organização do Concurso 
Público www.klcconcursos.com.br. 
 

14. DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA 
 
14.1. A prova escrita objetiva será avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos e terá caráter 
eliminatório. 
14.1.1. Será 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 não auferir a nota mínima na prova objetiva será desclassificado do Concurso 
Público. 
14.1.3. A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada 
candidato. 
14.1.4. As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos fazem parte do Anexo I, 
parte integrante deste Edital. 
 

15. DO RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA ESCRITA OBJETIVA 
 
15.1. O resultado preliminar da Prova Escrita Objetiva está previsto para ser divulgado no dia 11 de maio 
de 2022, a partir das 17 horas, mediante edital afixado na Prefeitura Municipal de Dracena – SP, 
publicado no órgão de imprensa oficial do município e disponibilizada no site da empresa 
responsável pela organização do Concurso Público www.klcconcursos.com.br, 
www.dracena.sp.gov.br e Diário Oficial do Municipio. 
 

16. DO RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA PRÁTICA 
 
16.1. O resultado preliminar da Prova Prática  está previsto para ser divulgado no dia 17 de maio de 
2022, a partir das 17 horas, mediante edital afixado na Prefeitura Municipal de Dracena – SP, 
publicado no órgão de imprensa oficial do município e disponibilizada no site da empresa  

http://www.klcconcursos.com.br/
http://www.klcconcursos.com.br/
http://www.klcconcursos.com.br/
http://www.dracena.sp.gov.br/
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responsável pela organização do Concurso Público www.klcconcursos.com.br, 
www.dracena.sp.gov.br e Diário Oficial do Municipio. 
 

17. DO RESULTADO FINAL 
 
17.1. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 20 de maio de 2022, a partir das 17 horas, 
mediante edital afixado na Prefeitura Municipal de Dracena – SP, publicado no órgão de imprensa 
oficial do município e disponibilizada no site da empresa responsável pela organização do Concurso 
Público www.klcconcursos.com.br. 
 

18. DA CONTRATAÇÃO 
 
17.1. Após a homologação do resultado final do Concurso Público a Prefeitura Municipal de Dracena 
responsabilizar-se-á pela convocação, conforme a necessidade, através de divulgação de acordo 
com a legislação municipal vigente. 
 

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
19.1. A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e 
condições do Concurso Público, estabelecidas no presente Edital e na legislação municipal e federal 
pertinente. 
19.2. A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que 
verificados posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos 
decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da declaração. 
19.3. O órgão realizador do presente certame não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos, 
apostilas e outras publicações referentes ao presente Concurso Público. 
19.4 - Após 60 (sessenta) dias da divulgação oficial do resultado final do Concurso Público, as folhas de 
respostas serão incineradas e mantidas em arquivo eletrônico, com cópia de segurança, pelo prazo 
de cinco anos. 
19.5. O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao órgão 
realizador, após o resultado final. 
19.6. A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente a ordem de 
classificação, não gerando o fato de aprovação, direito à contratação. Apesar das vagas existentes, os 
aprovados serão chamados conforme as necessidades e interesse público local, a critério e análise da 
administração da Prefeitura Municipal. 
19.7. Ficam impedidos de participar do certame os sócios da KLC Consultoria em Gestão Pública Ltda, 
ou aqueles que possuam a relação de parentesco disciplinada nos artigos 1591 a 1595 do Novo Código 
Civil. Constatado o parentesco a tempo o candidato terá sua inscrição indeferida, e se verificado 
posteriormente à homologação o candidato será eliminado do certame, sem prejuízo das medidas 
administrativas e judiciais cabíveis. 
19.8. Para efeito de admissão, o candidato convocado deverá ser considerado apto na avaliação 
psicológica e avaliação de Saúde Ocupacional, elaborado por médicos especialmente designados 
pela Prefeitura Municipal de Dracena – SP e apresentação de documentos legais que lhe forem 
exigidos pelo Edital de Convocação. 
19.9. Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente 
previstos no presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos em comum pela Prefeitura 
Municipal de Dracena- SP, através da Comissão Especial do Concurso Público. 
19.10. Os vencimentos apresentados neste edital referem-se a presente data. 

 
 

http://www.klcconcursos.com.br/
http://www.dracena.sp.gov.br/
http://www.klcconcursos.com.br/
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REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 

Dracena- SP, 06 de abril de 2022. 
  

 
Andre Kozan Lemos 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I – PROGRAMA DE PROVAS 

 
LÍNGUA PORTUGUESA – SUPERIOR 

Leitura e interpretação de texto. Gêneros e tipos textuais. Níveis de linguagem. As funções da 
linguagem: Coesão e coerência. Intertextualidade. FONOLOGIA: Conceitos básicos - Classificação dos 
fonemas - Sílabas - Encontros Vocálicos - Encontros Consonantais - Dígrafos - Divisão silábica. 
ORTOGRAFIA: Conceitos básicos - O Alfabeto - Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos 
básicos - Acentuação tônica - Acentuação gráfica - Os acentos - Aspectos genéricos das regras de 
acentuação - As regras básicas - As regras especiais - Hiatos - Ditongos - Formas verbais seguidas de 
pronomes - Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras - Conceitos 
básicos - Processos de formação das palavras - Derivação e Composição - Prefixos - Sufixos - Tipos de 
Composição - Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares - Classe de Palavras. SINTAXE: Termos 
Essenciais da Oração - Termos Integrantes da Oração - Termos Acessórios da Oração - Período 
composto e as orações coordenadas. Orações subordinadas. - Sintaxe de Concordância - Sintaxe de 
Regência - Sintaxe de Colocação - Significação das palavras. Regência nominal e verbal. Concordância 
nominal e verbal. Funções e Empregos das palavras "que" e "se" - Sinais de Pontuação. PROBLEMAS 
GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen - O uso da Crase - Interpretação e análise de Textos - Tipos 
de Comunicação: Descrição - Narração - Dissertação - Tipos de Discurso - Qualidades e defeitos de 
um texto - Coesão Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem - Vícios de Linguagem. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA – FUNDAMENTAL 
Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de Frases; Ortografia; Divisão Silábica e 
Classificação quanto ao número de sílabas; Frases:- Interrogativa - Exclamativa - Afirmativa - Negativa; 
Classes de Palavras; Comparação de palavras entre si: Sinônimos e Antônimos; Acentuação Gráfica; 
Sinais de Pontuação; Concordância dos Nomes (substantivos) e dos Verbos; Análise e Interpretação 
de Textos. 
 

MATEMÁTICA – SUPERIOR 
Números Radicais: operações - simplificação, propriedade - racionalização de denominadores; 
Equação de 2º grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação 
de 1º grau: resolução -problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, 
contradomínio e imagem; Função do 1ºgrau - função constante; Razão e Proporção; Grandezas 
Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto 
de números reais; Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica - operações; Expressões 
fracionárias - operações - simplificação; PA e PG; Sistemas Lineares; Números complexos; Função 
exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; 
Probabilidade; Função do 2º grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, cosseno, tangente, relação 
fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação com números 
inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de 
medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume. 
 

MATEMÁTICA – FUNDAMENTAL 
Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo), 
problemas, raiz quadrada; MDC e MMC - cálculo - problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras de 
três simples e composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, 
volume; Sistema Monetário Nacional (Real); Equações: 1º e 2º graus; Inequações do 1º grau. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Questões relacionadas à Artes, Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e 
Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Literatura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), 
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Geografia (Brasil e Mundo) e ainda, eventos contemporâneos divulgados na mídia local, nacional e 
internacional. Aspectos Históricos e Geográficos do Estado de São Paulo e do Município de Dracena – 
SP. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

MÉDICO VETERINÁRIO: Processamento tecnológico de produtos de origem animal: Tecnologia de 
carnes e derivados (bovinos, suínos e aves): cuidados "ante-mortem"; alterações "post-mortem"; cuida-
dos no abate; processos físicos e Bioquímicos de conservação. Tecnologia de pescados e derivados: cui-
dados na captura e manuseio; elaboração e cargo do gelo; métodos de conservação e prevenção. Tec-
nologia de leite e produtos lácteos: cuidados na obtenção higiênica do leite; fases tecnológicas do be-
neficiamento; produtos lácteos - fases tecnológicas. Inspeção Sanitária de produtos de Origem Animal: 
inspeção sanitária de carnes e derivados (bovinos, suínos e aves); técnica de inspeção "ante e post-
mortem"; critérios de julgamento na inspeção; higiene das operações de matança; inspeção e julga-
mento de carcaças e vísceras; particularidades da inspeção sanitária; inspeção de óvulos; alterações das 
carnes e derivados; matança de emergência; higiene nas indústrias e do pessoal; higiene da água de 
abastecimento. Inspeção sanitária de pescados e derivados: higiene no manuseio do pescado a bordo; 
higiene na manipulação na indústria e comércio; composição química e alterações do pescado; inspe-
ção dos produtos conservados e preservados; legislação e julgamento tecnológico e sanitário. Inspeção 
sanitária de leite e produtos lácteos: cuidados higiênicos-sanitários na obtenção; cuidados no benefici-
amento e demais operações; flora microbiana patogênica e alterações classificação e funcionamento 
dos estabelecimentos; mérito higiênico-sanitário dos processos de conservação; rotina de inspeção sa-
nitária; fraudes e adulterações; legislação e critérios de julgamento. Controle Físico - Bioquímico e Mi-
crobiológico. Higiene e Saúde Pública Veterinária: inspeção e fiscalização dos estabelecimentos indus-
triais e comerciais. Doenças de animais transmissíveis ao homem e de interesse sanitário: zoonoses; 
toxinfecções e envenenamentos. Epidemiologia, diagnóstico e controle de zoonoses: tuberculose, bru-
celose, leptospirose, raiva, hantavirose, toxoplasmose, Doença de Chagas, cisticercose, hidatidose. Epi-
demiologia, diagnóstico e controle de doenças de etiologia bacteriana e viral e ecto- e endoparasitoses 
em bovinos, ovinos, caprinos, suínos e eqüinos. Classificação, funcionamento e higiene dos estabeleci-
mentos de alimentos de origem animal. Inspeção e tecnologia do abate de bovinos, ovinos, caprinos, 
suínos e eqüinos. Práticas de manejo visando o aumento de produção do rebanho. Ginecologia, andro-
logia, biotécnicas e fisiopatologia da reprodução de bovinos, ovinos, caprinos, suínos e eqüinos. Legisla-
ção sanitária do Estado de São Paulo. Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word. 
MSExcel. Correio Eletrônico. Internet. Lei Orgânica Municipal 

MOTORISTA: Código de Trânsito Brasileiro e seus anexos. Direção Defensiva; Primeiros Socorros; No-
ções de Mecânica Básica de Autos. Acidentes com produtos perigosos. Linguagem de Radiocomunica-
ção. Conhecimentos e uso dos instrumentos do painel de comando e outros disponíveis nos veículos. 
Manutenção do veículo. 

NUTRICIONISTA: Nutrição Humana: Macro e micronutrientes (funções, fontes, interações, 
necessidades, metabolismo) para cada ciclo da vida. (gestação, aleitamento materno, lactação, infância, 
adolescência, fase adulta e terceira idade. Nutrição Clínica: Avaliação Nutricional e metabolismo na 
prática clínica; cuidado nutricional em patologias diversas tais como do trato digestório, patologias 
cardiovasculares, anemias, hipertensão, patologias endócrinometabólicas, patologias renais, doenças 
neoplásicas, obesidade; Interação Drogas x Nutrientes, etc. Alimentação Coletiva: Manual de Boas 
Práticas, POPs (Procedimento Operacional Padronizado), DVAs (doenças veiculadas por alimentos); 
Técnica dietética: conceito, classificação e características dos alimentos; preparo de alimentos: 
processos e métodos de cocção; a pirâmide alimentar; planejamento de cardápios; técnica dietética. 
Planejamento e Administração de UANs (Unidade de Alimentação e Nutrição), Bromatologia, 
tecnologia de alimentos e controle sanitário: estudo bromatológico dos alimentos: leite e derivados, 
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carnes, pescados, ovos, cereais, leguminosas, gorduras, hortaliças, frutas e bebidas; propriedades físico-
químicas dos alimentos; condições higiênico-sanitárias e manipulações de alimentos; conservação de 
alimentos; transmissão de doenças pelos alimentos; intoxicações e infecções alimentares; Avaliação de 
Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC). Saúde Coletiva: PNAE (Programa de Alimentação 
Escolar); PNAN (Política Nacional de Alimentação e Nutrição); Epidemiologia Nutricional; Doenças 
Carenciais de Magnitude no Brasil;. Ética e Legislação profissional. Informática básica: noções de 
Hardware e Software. MS-Word 2010. MS-Excel 2010. Correio Eletrônico. Internet. Lei Orgânica 
Municipal. 
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ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS CARGOS 
 
MÉDICO VETERINÁRIO 
Participar de equipe multiprofissional constituintes do NASF (Núcleos de Apoio à Saúde da Família). 
Conduzir investigação epidemiológica e implementação de medidas de combate/controle de 
acidentes com animais peçonhentos.  Elaborar e desenvolver modelos de planilhas para cadastro dos 
produtores rurais, suas propriedades, equipamentos e bens semoventes, nos diferentes programas 
relacionados à Medicina Veterinária. Realizar inspeção industrial e sanitária de Produtos de Origem 
Animal comestíveis e não comestíveis (SIM), assim como dos estabelecimentos instalados no 
Município que produzam matéria-prima, abatam, manipulem, beneficiem, transformem, 
industrializem, fracionem, preparem, transportem, acondicionem ou embale produtos de origem 
animal, adicionados ou não de produtos vegetais, suscetíveis de comercialização exclusiva no 
município.  Participar da equipe multiprofissional de investigação epidemiológica de surtos de 
doenças transmitidas por alimentos, controlando focos epidêmicos e orientando os serviços que 
manipulam produtos alimentícios, com vistas à redução da morbimortalidade/mortalidade, causada 
por tais doenças. Participar das comissões de controle sanitário dos alimentos, zoonoses, pragas e 
vetores, infecção hospitalar, saúde do trabalhador, vigilância ambiental, vigilância sanitária e 
vigilância epidemiológica. Participar de equipe multiprofissional na investigação de Saúde do 
Trabalhador nas áreas afins de sua profissão (abatedouros, frigoríficos, biotérios, zoológicos, entre 
outras). Fiscalizar e orientar empresas alimentícias quanto a segurança alimentar, conforme a 
legislação vigente. Instaurar processo administrativo sanitário relacionado ao comércio e distribuição 
de alimentos, produção e indústria de produtos, zoonoses, animais peçonhentos e sinantrópicos. 
Promover a educação em saúde à população em geral e a grupos específicos, quanto à 
industrialização, comercialização e consumo de alimentos, bem como controle e profilaxia de 
zoonoses para prevenir doenças. Analisar, registrar, cadastrar (comunicar início de fabricação) de 
estabelecimentos e produtos alimentícios no âmbito do município. Proceder a coleta para análise 
laboratorial de espécimes e amostras de alimentos, bebidas e embalagens, apoiando os programas 
de zoonoses, higiene e controle de alimentos. Planejar, desenvolver e executar campanhas e serviços 
de fomento e assistência técnica à criação de animais e à saúde pública, em âmbito municipal, 
valendo-se de levantamentos de necessidades e do aproveitamento dos recursos existentes. 
Colaborar na defesa da fauna, especialmente o controle da exploração das espécies silvestres, bem 
como de seus produtos.  Instaurar processo administrativo ambiental. Coordenar e prestar assistência 
técnica, sanitária e nutricional a animais; supervisionar e realizar inspeção, sob o ponto de vista 
sanitário, tecnológico e de segurança, nas Unidades de Vigilância em Zoonoses - UVZ, nos Centros de 
Acolhimento e Abrigo para Animais (de produção, domésticos e silvestres) e zoológicos de 
responsabilidade municipal. Auxiliar na elaboração de projetos de leis, decretos, resoluções, 
instruções normativas e regulamentações, e demais legislações, no âmbito de sua competência. 
Auxiliar no desenvolvimento de ações para fomentar o associativismo e o cooperativismo. 
Desenvolver investigação epidemiológica e implementação de medidas de combate/controle de 
doenças de notificação epidemiológica obrigatória e compulsória relacionadas a zoonoses, 
antropozoonoses, animais sinantrópicos e vetores. Elaborar, coordenar, assessorar e executar 
programas para o combate e controle de vetores e fauna sinantrópica; controlar e combater pragas e 
vetores em áreas urbanas, peri-urbanas e rurais. Avaliar e dar parecer de projetos técnicos, memorial 
descritivo e fluxogramas relacionados à produção e manipulação de alimentos. Realizar eutanásia nos 
casos de risco à saúde humana e/ ou investigação epidemiológica de zoonoses e antropozoonoses. 
Promover a educação ambiental. Avaliar condições de bem-estar animal.  Atuar na direção dos 
segmentos da administração pública relacionados às ciências veterinárias. Participar de análises e 
avaliação de riscos ambientais. Elaborar, desenvolver e executar estratégias, de controle populacional  
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e bem-estar animal, visando reduzir a incidência e a prevalência de zoonoses, agravo à saúde e ao 
meio ambiente; promover ações com outras secretarias municipais. Auxiliar nas pesquisas no campo 
da biologia e da etologia. Participar na formulação de políticas públicas. Elaborar, desenvolver e 
participar na promoção de eventos, material didático e técnico, ministrando cursos e palestras com a 
finalidade de informar o munícipe sobre as medidas de controle sanitário/epidemiológico/ambiental, 
bem como representação de órgãos públicos e entidades privadas, junto aos mesmos. Proceder a 
vigilância de zoonoses, organizando e executando campanhas de vacinação (dos programas federais, 
estaduais e municipais), coleta de material biológico para diagnóstico de doenças de interesse em 
saúde e para controle de programas federais, estaduais e municipais; notificar doenças de interesse 
animal, efetuando levantamento de dados, avaliação sanitária/epidemiológica e pesquisas, para 
possibilitar o controle sanitário da população animal. Participar da equipe multiprofissional de 
investigação epidemiológica de surtos de doenças transmitidas por alimentos, controlando focos 
epidêmicos e orientando os serviços que manipulam produtos alimentícios, com vistas à redução da 
morbimortalidade/mortalidade, causada por tais doenças. Participar das comissões de controle 
sanitário dos alimentos, zoonoses, pragas e vetores, infecção hospitalar, saúde do trabalhador, 
vigilância ambiental, vigilância sanitária e vigilância epidemiológica. Participar de equipe 
multiprofissional na investigação de Saúde do Trabalhador nas áreas afins de sua profissão 
(abatedouros, frigoríficos, biotérios, zoológicos, entre outras).Controle de procriação e realização de 
castrações. Fiscalizar e orientar empresas alimentícias quanto a segurança alimentar, conforme a 
legislação vigente. Instaurar processo administrativo sanitário relacionado ao comércio e distribuição 
de alimentos, produção e indústria de produtos, zoonoses, animais peçonhentos e sinantrópicos. 
Promover a educação em saúde à população em geral e a grupos específicos, quanto à 
industrialização, comercialização e consumo de alimentos, bem como controle e profilaxia de 
zoonoses para prevenir doenças. Analisar, registrar, cadastrar (comunicar início de fabricação) de 
estabelecimentos e produtos alimentícios no âmbito do município. Proceder a coleta para análise 
laboratorial de espécimes e amostras de alimentos, bebidas e embalagens, apoiando os programas 
de zoonoses, higiene e controle de alimentos. Planejar, desenvolver e executar campanhas e serviços 
de fomento e assistência técnica à criação de animais e à saúde pública, em âmbito municipal, 
valendo-se de levantamentos de necessidades e do aproveitamento dos recursos existentes. 
Colaborar na defesa da fauna, especialmente o controle da exploração das espécies silvestres, bem 
como de seus produtos. Instaurar processo administrativo ambiental. Coordenar e prestar assistência 
técnica, sanitária e nutricional a animais; supervisionar e realizar inspeção, sob o ponto de vista 
sanitário, tecnológico e de segurança, nas Unidades de Vigilância em Zoonoses - UVZ, nos Centros de 
Acolhimento e Abrigo para Animais (de produção, domésticos e silvestres) e zoológicos de 
responsabilidade municipal. Auxiliar na elaboração de projetos de leis, decretos, resoluções, 
instruções normativas e regulamentações, e demais legislações, no âmbito de sua competência. 
Auxiliar no desenvolvimento de ações para fomentar o associativismo e o cooperativismo.  
Desenvolver investigação epidemiológica e implementação de medidas de combate/controle de 
doenças de notificação epidemiológica obrigatória e compulsória relacionadas a zoonoses, 
antropozoonoses, animais sinantrópicos e vetores. Elaborar, coordenar, assessorar e executar 
programas para o combate e controle de vetores e fauna sinantrópica; controlar e combater pragas e 
vetores em áreas urbanas, peri-urbanas e rurais. Avaliar e dar parecer de projetos técnicos, memorial 
descritivo e fluxogramas relacionados à produção e manipulação de alimentos.  Realizar eutanásia 
nos casos de risco à saúde humana e/ ou investigação epidemiológica de zoonoses e 
antropozoonoses.  Promover a educação ambiental. Avaliar condições de bem-estar animal. Atuar na 
direção dos segmentos da administração pública relacionados às ciências veterinárias. Participar de 
análises e avaliação de riscos ambientais.  Elaborar, desenvolver e executar estratégias, de controle 
populacional e bem-estar animal, visando reduzir a incidência e a prevalência de zoonoses, agravo à 
saúde e ao meio ambiente; promover ações com outras secretarias municipais. Auxiliar nas pesquisas 
no campo da biologia e da etologia. Participar na formulação de políticas públicas. Elaborar, 
desenvolver e participar na promoção de eventos, material didático e técnico, ministrando cursos e 
palestras com a finalidade de informar o munícipe sobre as medidas de controle 
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sanitário/epidemiológico/ambiental, bem como representação de órgãos públicos e entidades 
privadas, junto aos mesmos. Proceder a vigilância de zoonoses, organizando e executando 
campanhas de vacinação (dos programas federais, estaduais e municipais), coleta de material 
biológico para diagnóstico de doenças de interesse em saúde e para controle de programas federais, 
estaduais e municipais; notificar doenças de interesse animal, efetuando levantamento de dados, 
avaliação sanitária/epidemiológica e pesquisas, para possibilitar o controle sanitário da população 
animal e outras atividades correlatas solicitadas pelo superior imediato. 
 
MOTORISTA 
 Cuidar do veículo a ser utilizado, ônibus, caminhão, camioneta, ambulância, entre 
outros, inspecionando o veículo antes da saída, verificando o estado dos pneus, os níveis de com-
bustível, água e óleo do caráter, testando freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições 
de funcionamento; dirigir o veículo, obedecendo ao Código Nacional de Trânsito, seguindo mapas, 
itinerários ou programas estabelecidos, para conduzir usuários e materiais aos locais solicitando ou 
determinados; zelar pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos, para 
assegurar o seu perfeito estado; podendo efetuar reparos de emergência no veículo, para garantir o 
seu funcionamento; mantém limpeza e lavagem do veículo, deixando-o em condições adequadas de 
uso; transportar materiais, de pequeno porte, de construção em geral como ferramentas e 
equipamentos para obras em andamento, assegurando a execução dos trabalhos; efetuar anotações 
de viagens realizadas, pessoas transportadas, quilometragem rodada, itinerários e outras ocorrências, 
seguindo normas estabelecidas; recolher o veículo após o serviço, deixando-o estacionado e fechado 
corretamente, para possibilitar sua manutenção e abastecimento. Dirigir automóvel, ônibus, 
caminhão, camioneta, ambulância, entre outros. Transportar de emergência, zelando pelos pacientes 
e equipe médica. Fazer a transferência de pacientes com ambulância simples e UTI seguindo as rotas, 
assim como, a manutenção e organização do veículo. Transportar pacientes e/ ou servidores do 
município; auxiliar nos primeiros socorros a pacientes dentro da ambulância, bem como locomovê-
los nas macas para o interior de hospitais; dentro ou fora do perímetro urbano ou suburbano; 
transportar exames para laboratório de outras cidades, dentro ou fora do perímetro urbano e 
suburbano; transportar alunos  do Município; transportar cargas, entregando-as nos locais de serviço 
ou de depósito; carregar, descarregar e conferir mercadorias transportadas; cuidar da manutenção do 
veículo e fazer-lhe pequenos reparos; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato. 
  
NUTRICIONISTA 
Prestar assistência e educação nutricional a coletividades ou indivíduos sadios, ou enfermos, em 
instituições publicas ou privadas e em consultório de nutrição e dietética, através de ações, 
programas, pesquisas e eventos, direta ou indiretamente relacionados à alimentação e nutrição, 
visando à prevenção de doenças, promoção, manutenção e recuperação da saúde. Planejar e elaborar 
o cardápio semanalmente baseando-se na aceitação dos alimentos pelos comensais, para oferecer 
refeições balanceadas e evitar desperdícios; orientar e supervisionar o preparo, a distribuição e o 
armazenamento das refeições, para possibilitar um melhor rendimento do serviço; programar e 
desenvolver treinamento com os servidores, realizando reuniões e observando o nível de rendimento, 
de habilidade, de higiene e de aceitação dos alimentos, para racionalizar e melhorar o padrão técnico 
dos serviços; elaborar relatório mensal, baseando-se nas informações recebidas para estimar o custo 
médio da alimentação; zelar pela ordem e manutenção da qualidade e higiene dos gêneros 
alimentícios; orientar e supervisionar sua elaboração, para assegurar a confecção de alimentos; no 
exercício de suas atribuições na Alimentação dos Alunos, planejar, organizar, dirigir, supervisionar, 
avaliar os serviços de alimentação em instituições públicas e privadas, por meio de ações, programas 
e eventos, visando a prevenção de doenças e promoção e manutenção de saúde. Executar outras 
tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. Realizar inspeções sanitárias em 
estabelecimentos regulados pela vigilância em saúde, sob sua responsabilidade; Avaliar o estado 
nutricional de grupos específicos, segundo idade, sexo e estados fisiológico e patológico; Realizar 
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assistência e educação nutricional a coletividades ou indivíduos, sadios ou enfermos; Prestar 
assistência dietoterápica hospitalar, ambulatorial, e domiciliar, prescrevendo, planejando, analisando, 
monitorando, avaliando dietas para enfermos, bem como solicitando exames laboratoriais 
necessários;  Desenvolver estudos, pesquisas na área de alimentação e nutrição; Participar de 
comissões relacionadas a aquisição de equipamentos, utensílios e insumos; Implantar serviços 
relacionados a alimentação e nutrição; Integrar equipes multidisciplinares destinadas a planejar, 
coordenar, programar, executar e avaliar políticas, programas, cursos, pesquisas ou eventos, 
relacionados com alimentação e nutrição; Identificar, quantificar e monitorar as tendências e padrões 
do processo saúde-doença nas populações; Desenvolver programas de estágios na área de 
alimentação e nutrição; Atuar na preservação e promoção da saúde por meio de ações de controle de 
qualidade de produtos e serviços relacionados à saúde; Promover programas educativos sobre as 
normas legais vigentes relativas às boas práticas de produção e prestação de serviços na área de 
alimentos; Realizar investigação epidemiológica de casos suspeitos de doenças relacionadas à sua 
área de atuação; Articular-se com diversos órgãos públicos e da sociedade civil para atuação 
conjunta; Executar outras atividades correlatas. 


