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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2022 
 

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 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 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 

Analista Orçamentário e 
Financeiro 

40 
01 1.690,82 

 
Ensino superior em Ciências Contábeis. 

Assistente Social I 30 
01 

1.944,47 
Ensino superior em Serviço Social e registro no 
Conselho 

Analista Jurídico 40 
01 1.690,82 

 
Ensino Superior em Direito 

Analista Administrativo 40 
01 1.690,82 

 
Ensino Superior em Administração, Ciências Con-
tábeis ou Direito 

Almoxarife Geral 40 
01 

1.944,47 
Ensino Superior em Administração ou Ciências 
Contábeis 

Ajudante de Serviços Gerais 40 CR 1.236,08 Alfabetizado 

Auxiliar de Farmácia 40 

01 

1.470,33 

Ensino Médio Completo com curso de Auxiliar ou 
Atendente de Farmácia ou experiência comprovada 
em carteira de no mínimo 01 (um) ano como 
atendente de farmácia ou dispensação de 
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medicamentos. 

Cuidador de Idosos 40 
01 

1.278,40 
Ensino Médio Completo e Curso Completo de 
Formação de Cuidadores de Idosos. 

Educador Social 40 
01 

1.690,82 
 

Curso superior completo em Educação Social, 
Serviço Social, Pedagogia, Psicologia ou Ciências 
Sociais, Carteira de Habilitação categoria “AB”. 

Psicólogo I 30 
01 

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

 
*Além do vencimento o candidato aprovado e contratado terá direito ao Cartão Alimentação (R$ 29,15 o dia 
trabalhado). 
 

2. DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1. As inscrições ficarão abertas:   
Entre às 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 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 21 de julho de 2022. 
2.2.2.1. O valor da Taxa de Inscrição constante deste edital são as seguintes: 

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

2.2.3. O boleto bancário, com vencimento para o dia 21 de julho 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 21 de julho 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 
conseqüências e erros de preenchimento. 
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 
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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.  
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”, mediante decisão transi-
tada 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 08/07/2022, 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 julho 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 julho 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.  
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.  
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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 20 de julho 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 encaminhar a solicitação 
de “condição especial”, via email – klcconsultoria@gmail.com -, até o dia 20 de julho 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. 
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. 
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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 28 de julho 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 Prefeitura Municipal de Dracena – SP e 
disponibilizada no site da empresa responsável pela organização do Concurso Público  www.klcconcursos.com.br. É 
de responsabilidade do candidato o acesso e verificação 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 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 25 2,5 62,5 pontos 
Conhecimentos Gerais e Informática 05 2,5  12,5 pontos 
Língua Portuguesa  10 2,5  25,0 pontos 

 
7.2. Para os cargos de Almoxarife Geral, Analista Orçamentário e Financeiro e Analista Administrativo 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 25 2,5 62,5 pontos 
Conhecimentos Gerais e Informática 05 2,5  12,5 pontos 
Língua Portuguesa  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 
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(prova escrita e prova prática). A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada 
candidato. 
 
7.3. Para os cargos de  Ajudante de Serviços Gerais, Auxiliar de Farmácia e Cuidador de Idosos 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 20 2,5 50,0 pontos 
Conhecimentos Gerais e Informática 10 2,5  25,0 pontos 
Língua Portuguesa  10 2,5  25,0 pontos 

 
7.3.1. 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 21 de agosto 
2022,  conforme escala abaixo, sendo que o local será divulgado quando da publicação do Edital de Homologação das 
Inscrições previsto para o dia 28 de julho 2022. 
INÍCIO 09H00MIN: Analista Jurídico, Analista Orçamentário e Financeiro, Almoxarife Geral, Assistente Social I, 
Educador Social e Psicólogo I. 
INÍCIO 13H30MIN: Analista Administrativo, Ajudante de Serviços Gerais, Auxiliar de Farmácia e Cuidador de Idosos. 
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 OS CARGOS DE ALMOXARIFE GERAL, ANALISTA ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 
E ANALISTA ADMINISTRATIVO 

 
9.1. A prova prática está prevista para o dia 04 de setembro de 2022. 
9.1.1. O horário e local serão divulgados no dia 31 de agosto de 2022, quando da divulgação do resultado preliminar 
da prova escrita objetiva. 
9.2. Serão convocados para a Prova Prática: 
9.2.1. ALMOXARIFE GERAL – os 10 (dez) primeiros classificados na Prova Escrita, em ordem decrescente de 
classificação, 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 classificação, 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 
classificação, começando pela maior nota da lista geral de classificados na Prova Escrita; 
9.2.4. Em caso de empate será aplicado o seguinte critério:  
a) que tiver mais idade considerando-se, caso necessário, o horário de nascimento; 
9.3. Os candidatos classificados na prova escrita que não forem convocados para a prova prática, estarão 
automaticamente eliminados do concurso público. 
9.4. A prova prática consistirá na digitação de texto, em microcomputador, em editor de texto Word for Windows, 
versão 2010 ou superior.  Será utilizado teclado padrão ABNT2. (tempo máximo: 8 minutos).  
10.4.1 A Prova Prática (digitação de texto) será 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 
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De 111 a 120 60,0 
De 101 a 110 50,0 

Menos que 100 Desclassificado 
 
9.4.2 Os toques líquidos serão calculados levando-se em conta, no tempo estipulado, o número de toques brutos, 
diminuindo-se os erros cometidos, segundo a fórmula:  
TL = TB – ERROS, onde: TL = toques líquidos por minuto TB = toques brutos ERROS = descontos por erros cometidos  
9.4.3 Os toques brutos correspondem à totalização do número de toques dado pelo candidato, incluindo vírgulas, 
espaços, pontos, acentuações e mudanças de parágrafo.  
9.4.4 Os erros serão observados toque a toque, comparando-se a transcrição feita pelo candidato com o texto original, 
considerando-se 1 (um) erro cada uma das seguintes ocorrências:  
a) inversão de letras; omissão e/ou excesso de letras, sinais e/ou acentos; letras, sinais e/ou acentos errados; 
duplicação de letras;  
b) falta de espaço entre palavras; espaço a mais entre palavras e letras;  
c) falta ou uso indevido de maiúsculas;  
9.5. 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 au-
sente ou retardatário, seja qual for o motivo alegado. 
9.6. 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 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: 
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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) 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 Município. 
 

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; 
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. 
143.1.1. 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. 
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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 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 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 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 Município. 
 

17. DO RESULTADO FINAL 
 
17.1. O resultado final está 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 órgão de imprensa oficial do município e 
disponibilizada no site da empresa responsável pela organização do Concurso Público www.klcconcursos.com.br e 
Diário Oficial do Município. 
 

18. DA CONTRATAÇÃO 
 
18.1. 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. 



 

10 

 

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. 

 
 
 
 

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 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. 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS E  INFORMÁTICA 
Questões relacionadas à Artes, Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e Tecnologia, Meio Ambiente, 
Educação, Cultura, Literatura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), 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. Lei Orgânica Municipal, Informática básica: noções de Hardware e Software. 
MS-Word. MSExcel. Correio Eletrônico. Internet. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Cargo  
AJUDANTE DE 
SERVIÇOS GERAIS 

Noções de higiene e limpeza. Destinação do lixo. Noções básicas sobre auxílio nos trabalhos e 
equipamentos/ferramentas ligados à área de capina, construção civil, pintura e outras correlatas às 
atribuições do cargo. Ética profissional. Noções de Segurança do Trabalho; Uso de EPI – Equipamento de 
Proteção Individual. 

ALMOXARIFE GERAL Área de armazenagem, área de serviço, unidades de estocagem. Tipos de almoxarifado. Documentos 
utilizados no almoxarifado. Relatórios e inventários. Estoque máximo, estoque mínimo e estoques de 
segurança. Gestão de estoques: pedido, recebimento, arrumação, localização de produtos, distribuição de 
materiais, inspeção, conferência, registros e saída.  Controle. Rotatividade. Produtos críticos e obsoletos. 
Classificação e codificação de produtos. Estocagem de produtos: conservação, paletização, técnicas, normas 
e sistemas de estocagem.  Avaliação e custos dos estoques: custo médio, método PEPS (FIFO) e UEPS 
(LIFO), custos de reposição. Sistemas de controle: duas gavetas, máximos-mínimos, revisões periódicas, 
MRP, MRP II, just in time, kanban. Classificação ABC. Níveis de estoque. 

ANALISTA 
ADMINISTRATIVO 

DIREITO ADMINISTRATIVO: Administração Publica: Conceito e Característica Administração Direta e 
Indireta. Regime Jurídico-Administrativo: Princípios da administração pública, prerrogativa e sujeições. 
Poder normativo, Poder disciplinar, Poder hierárquico e Poder de policia. Atos administrativos, Conceitos, 
Atribuídos, Elementos, Classificação e Extinção. Discricionariedade vinculação. Contrato administrativo: 
Conceito, Peculiaridade, Alteração, Interpretação, Formalização, Execução e Inexecução. Modalidade de 
contratos administrativos. Contrato de gestação, Convênios e Consórcios. A teoria da imprevisão e seus 
reflexos nos contratos administrativos, Licitação: Conceitos, Princípios, Modalidades e Procedimentos – Lei 
nº 8.666 de 21.06.93 e suas alterações posteriores – Lei nº 14.133/2021. Lei 10.520/02. Lei Federal 
4320/64. Lei Federal 101/00. Serviço de arquivo (tipos de Arquivos, acessórios do arquivo, fases, técnicas, 
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sistemas e métodos de arquivamento). Protocolo (recepção, classificação, registro e distribuição de 
documentos). Noções sobre construção e interpretação de organogramas, fluxogramas, tabelas e gráficos 
estatísticos. Elaboração de documentos e correspondências oficiais. Conhecimento das rotinas de 
expedição de correspondências e documentos. Formas de tratamento em correspondências oficiais. 
Manual de Redação da Presidência da República (Atualizado). 

ANALISTA JURIDICO DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituição. Conceito: Classificação e Interpretação das normas 
Constitucionais, A ordem constitucional vigente, Supremacia constitucional e controle da 
constitucionalidade das normas, Princípios fundamentais, Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e 
deveres individuais e coletivos em espécie, direitos sociais da nacionalidade e direitos políticos. 
Organização Política Administrativa do Estado Brasileiro: União, Estados Federais e Município. A 
Administração Pública na Constituição Federal, Organização do Poder Judiciário, Legislativo e Executivo na 
Constituição Federal, Funções essenciais á Justiça, Princípios gerais da atividade econômica, Política 
Urbana, Seguridade social: previdência social, saúde e assistência social, educação, cultura e desporto, 
meio ambiente, criança, adolescente e idoso. DIREITO CIVIL: Pessoas: pessoas naturais e pessoas jurídicas, 
Personalidade e capacidade jurídica, Domicilio. Bens: Conceito e Classificações, Fatos, Atos e Negocio 
Jurídico, Modalidade, Defeitos, Formas e Nulidade. O Direito Adquirido, Posse, Conceito, Classificação, 
Aquisição, Efeitos e Perda. Propriedade: Conceito, Aquisição, Efeitos e Perda. Direitos de vizinhança, 
Condomínio geral e Condomínio Edifício, Superfície Servidões, Usufruto, Habilitação, Direitos do 
promitente Comprador, Penhor, Hipoteca e Anticrese. Obrigações, modalidades, transmissões, 
adimplemento, extinção e inadimplemento. Contrato: Compra e Venda, Troca ou Permuta, Doação, 
Locação, Comodato, Mútuo, Prestação de serviço, Empreitada, Mandato e Fiança. Atos unilaterais, 
Responsabilidade Civil. Sucessões: sucessão legítima e sucessão testamentária. DIREITO 
ADMINISTRATIVO: Administração Publica: Conceito e Característica Administração Direta e Indireta. 
Regime Jurídico-Administrativo: Princípios da administração pública, prerrogativa e sujeições. Poder 
normativo, Poder disciplinar, Poder hierárquico e Poder de policia. Atos administrativos, Conceitos, 
Atribuídos, Elementos, Classificação e Extinção. Discricionariedade vinculação. Contrato administrativo: 
Conceito, Peculiaridade, Alteração, Interpretação, Formalização, Execução e Inexecução. Modalidade de 
contratos administrativos. Contrato de gestação, Convênios e Consórcios. A teoria da imprevisão e seus 
reflexos nos contratos administrativos, Licitação: Conceitos, Princípios, Modalidades e Procedimentos – Lei 
nº 8.666 de 21.06.93 e suas alterações posteriores – Lei nº 14.133/2021. Servidores Públicos: Conceitos, 
Classificações, Provimento, Vacância, Responsabilidade regime previdenciário, Responsabilidade do 
Estado, Bens Públicos, Controle da Administração Pública. DIREITO TRIBUTÁRIO: Limitações 
Constitucionais ao Poder de Tributar, Normas gerais de direito tributário. Norma tributaria: Vigência, 
Aplicação. Obrigação tributária: Conceito e Fato Gerador, Sujeito ativo e passivo. Obrigações principal e 
acessória. Crédito tributário: conceito, natureza, lançamento, revisão, suspensão extinção e exclusão. 
Responsabilidade tributaria. O sistema tributário nacional: tributos federais, estatais e municipais. 
Administração tributaria, repartição das receitas tributárias. DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Estrutura do 
Novo Código Processo Civil, Processo de Conhecimento, Jurisdição e Ação. Partes e Procuradores. Atos 
processuais, suspensão e extinção do processo. Antecipação de tutela. Procedimento sumário. 
Procedimento Ordinário. Recursos. Processo de Execução: disposições gerais, espécie, suspensão e 
extinção, execução fiscal, exceção de pré-executividade. Processo cautelar: disposições grais, arresto, 
seqüestro, busca e apreensão, exibição, Produção antecipada de provas e atentado, Procedimento especial: 
Ações possessórias, Ação de Nunciação de Obras Nova, Ação de Usucapião, Inventario e Partilha, Embargos 
de Terceiros e Ação de Desapropriação. Procedimento das ações constitucionais: Ação Popular, mandado 
de segurança e ação civil publica. Processo penal: inquérito policial, instrução criminal nos crimes contra a 
Administração Publica e comunicabilidade de instancia. DIREITO PENAL: Crimes Contra a Administração 
Pública e Crimes da Lei de Licitação. DIREITO DO TRABALHO: Direitos Constitucionais dos trabalhadores. 
Normas gerais e específicas de tutela do trabalho: Segurança e medicina do trabalho. Contrato de trabalho. 
Consolidação das Leis Trabalhistas. Legislação. DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO: Justiça do Trabalho. 
Varas do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho: jurisdição e 
competência. Serviços auxiliares da Justiça do Trabalho. Ministério Público do Trabalho. Processo 
judiciário do trabalho. Processo em Geral. Dissídios Individuais. Dissídios Coletivos. Execução. Recursos. 
Legislação. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 e suas posteriores atualizações. 

ANALISTA 
ORÇAMENTÁRIO E 
FINANCEIRO 

CONTABILIDADE GERAL: Princípios de Contabilidade. Normas Brasileiras de Contabilidade. Contas: 
conceito, função, funcionamento, estrutura, classificação das contas, contas patrimoniais e de resultado, 
Plano de Contas. Patrimônio. Composição, conceitos, registro, estrutura e mensuração dos itens 
patrimoniais (Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido). Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais. 
Balancete de Verificação. Apuração de Resultados. Correção Monetária. Principais livros e documentos 
contábeis, fiscais e comerciais. Escrituração. Escrituração de operações típicas. Livros de escrituração: 
diário e razão. Erros de escrituração e suas correções. Lançamento. Critérios para debitar e creditar. 
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Fórmulas de lançamento. Retificação de lançamentos. Demonstrações Contábeis. Elaboração, análise e 
interpretação de demonstrativos contábeis. Balanço Patrimonial. Demonstração do resultado do exercício. 
Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. 
Demonstração dos Fluxos de Caixa. Notas Explicativas às demonstrações contábeis. Análise vertical e 
horizontal (Mensuração de ativos e passivos). CONTABILIDADE PÚBLICA: Conceito, objeto, campo de 
aplicação, objetivos e função social. Princípios de Contabilidade sob a perspectiva do setor público. Normas 
Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Regimes Contábeis. Patrimônio Público. Conceito e 
composição. Variações patrimoniais. Ativo imobilizado e intangível. Avaliação de itens patrimoniais. 
Receita. Conceito. Classificação e Estágios. Aspectos Patrimoniais. Aspectos Legais. Contabilização. 
Deduções. Renúncia e Destinação da Receita. Despesa. Conceito. Classificação e Estágios. Aspectos 
Patrimoniais. Aspectos Legais. Contabilização. Dívida Ativa. Restos a Pagar. Despesas de Exercícios 
Anteriores. Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). Conceito. Objetivo. Estrutura. Contas do 
Ativo, Passivo, Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas. Escrituração contábil de operações 
típicas do setor público. Escrituração e Consolidação das Contas. Prestação de Contas. Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público. Procedimentos Contábeis Orçamentários. Procedimentos Contábeis 
Patrimoniais. Procedimentos Contábeis Específicos. Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público. 
Conceitos. Aspectos Legais. Estrutura. Elaboração e Análise. Balanços Orçamentário, Financeiro, 
Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração dos Fluxos de Caixa. Lançamentos 
Contábeis Típicos do Setor Público. Demonstrativos fiscais: Relatório Resumido de Execução Orçamentária 
e Relatório de Gestão Fiscal. Orçamento Público. Conceitos e princípios orçamentários. Ciclo orçamentário. 
Elaboração da proposta. Estudo e aprovação. Execução. Avaliação. Processo de Planejamento-Orçamento: 
Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA. Previsão, 
Fixação, Classificação e Execução da Receita e Despesa Pública. Receita Orçamentária. Etapas da Receita 
Pública. Receita extraorçamentária. Créditos orçamentários iniciais e adicionais. Escrituração Contábil da 
Receita Orçamentária e extraorçamentária. Despesa Orçamentária. Etapas da Despesa Pública. Despesa 
extraorçamentária. Escrituração da Despesa Orçamentária e extraorçamentária. Dívida e Endividamento. 
Transferências voluntárias. Transparência, controle e fiscalização. Fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial. Lei 4320/64 – Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/00) - Lei 
8666/93 (Lei de Licitações) e suas alterações. Lei 10520/02 (pregão presencial) e suas alterações. SISTN. 
SIOPE. SIOPS. 

ASSISTENTE SOCIAL 
I 

Constituição da República Federativa do Brasil (Artigos 1º a 17 e 193 a 232); Lei Federal nº. 8.742/1993 - 
Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS); Lei 12.435/2011 – Altera a LOAS e dispõe sobre a organização 
da Assistência Social. Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004); Norma Operacional Básica 
(NOB/SUAS 2012); Norma Operacional de Recursos Humanos (NOB-RH/SUAS 2006); Tipificação Nacional 
de Serviços Soco assistenciais; Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferência de 
Renda no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS; Orientações Técnicas sobre o PAIF 
volume 1 e 2. Orientações Técnicas CREAS. Seguridade Social no Brasil; A questão social no Brasil; Pobreza, 
desigualdade, exclusão e vulnerabilidade social; História, Fundamentos Teóricos e Éticos do Serviço Social; 
Metodologia do Serviço Social; Estratégias de ação em serviço social e os instrumentos de intervenção do 
profissional; Serviço Social e Interdisciplinaridade; Serviço Social na Contemporaneidade; Serviço Social e 
Família; Projeto ético político 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 - Política Nacional do Idoso; Lei Federal nº. 
8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente; Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do 
Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária; Lei de Criação do Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente; Lei Maria da Penha - Lei nº. 11.340/2006; Ética em Serviço 
Social; Lei que regulamenta a profissão de Assistente Social - Lei nº. 8.662/93; Código de Ética Profissional; 
Supervisão em Serviço Social; Lei Federal nº. 8.080/1990 - Lei Orgânica da Saúde; Sistema Único de Saúde 
(SUS) - Lei nº. 8.142/90; Conhecimentos acerca da história da saúde pública no Brasil; Lei Federal nº. 
10.216/2001 - Política Nacional de Saúde Mental; Reforma Psiquiátrica e Saúde Mental no Brasil; 
Humanização em Saúde; Lei Federal nº. 7.853/1989 e Decreto Federal nº. 3.298/1999 - Política Nacional 
para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Lei Federal 13.146/2015 – Lei Brasileira de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Resoluções do Conjunto CFESS/CRESS. 
Serviço Social na Educação. Pesquisa e Serviço Social. 

AUXILIAR DE 
FARMACIA 

Lei 8.080/90 e Lei 8.142/90. Preparo de drogas de acordo com fórmulas pré-estabelecidas ou 
necessidades urgentes. Acondicionamento e dispensação de medicamentos. Manutenção de estoques. 
Controle de compras. Princípio ativo das drogas: atuação das drogas no organismo, indicações e contra 
indicações. Posologia. Efeitos colaterais. Aspectos gerais da farmacologia. Farmácia ambulatorial e 
hospitalar: dispensação de medicamentos, previsão, estocagem e conservação de medicamentos. 
Farmacologia: noções básicas de farmacologia geral de medicamentos que atuam em vários sistemas, em 
vários aparelhos e de psicofarmacologia. Noções básicas de farmacotécnica: pesos e medidas. Formas 
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farmacêuticas. Cálculos em farmácia. Nomenclatura de fármacos. Preparo de soluções não estéreis e 
estéreis. Controle de qualidade. Testes biológicos. Testes físicos. Métodos físicos e métodos químicos. 
Legislação farmacêutica. 

CUIDADOR DE 
IDOSOS 

Doenças transmissíveis e não transmissíveis. Saúde bucal. Alimentação e nutrição. Promoção da Saúde: 
conceito e estratégias. A saúde nas diversas fases da vida. Noções de ética e de cidadania. Abordagem e 
orientação a idosos. Noções de primeiros socorros. Cuidados básicos para prevenção de doenças. 
Higienização do local de trabalho. Autocuidado com idosos. Cuidados com a mobilidade de idosos. 
Prevenção de quedas. Higiene pessoal e cuidados pessoais. Cuidados com a pele. Noções básicas de 
doenças mais comuns de idosos. Cuidados básicos no manuseio de medicamentos. Nutrição. Estímulos na 
velhice. Conhecimentos básicos sobre violência contra o idoso. Noções básicas sobre assistência social ao 
idoso. Estatuto do Idoso. 

EDUCADOR SOCIAL Constituição da República Federativa do Brasil (Artigos 1º a 17 e 193 a 232); Lei Federal nº. 8.742/1993 - 
Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS); Lei 12.435/2011 – Altera a LOAS e dispõe sobre a organização 
da Assistência Social. Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004); Norma Operacional Básica 
(NOB/SUAS 2012); Norma Operacional de Recursos Humanos (NOB-RH/SUAS 2006); Tipificação Nacional 
de Serviços Soco assistenciais; Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferência de 
Renda no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS; Orientações Técnicas sobre o PAIF 
volume 1 e 2. Orientações Técnicas CREAS. Seguridade Social no Brasil; A questão social no Brasil; Pobreza, 
desigualdade, exclusão e vulnerabilidade social; História, Fundamentos Teóricos e Éticos do Serviço Social; 
Metodologia do Serviço Social; Estratégias de ação em serviço social e os instrumentos de intervenção do 
profissional; Serviço Social e Interdisciplinaridade; Serviço Social na Contemporaneidade; Serviço Social e 
Família; Projeto ético político 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 - Política Nacional do Idoso; Lei Federal nº. 
8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente; Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do 
Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária; Lei de Criação do Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente; Lei Maria da Penha - Lei nº. 11.340/2006; Ética em Serviço 
Social; Lei que regulamenta a profissão de Assistente Social - Lei nº. 8.662/93; Código de Ética Profissional; 
Supervisão em Serviço Social; Lei Federal nº. 8.080/1990 - Lei Orgânica da Saúde; Sistema Único de Saúde 
(SUS) - Lei nº. 8.142/90; Conhecimentos acerca da história da saúde pública no Brasil; Lei Federal nº. 
10.216/2001 - Política Nacional de Saúde Mental; Reforma Psiquiátrica e Saúde Mental no Brasil; 
Humanização em Saúde; Lei Federal nº. 7.853/1989 e Decreto Federal nº. 3.298/1999 - Política Nacional 
para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Lei Federal 13.146/2015 – Lei Brasileira de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Resoluções do Conjunto CFESS/CRESS. 
Serviço Social na Educação. Pesquisa e Serviço Social. 

PSICOLOGO I Psicopatologia da criança, adolescente e adulto. Psicologia do desenvolvimento. Psicodinâmica do 
indivíduo e do grupo. Principais teorias e autores da psicologia clínica. Teorias da personalidade. 
Abordagens psicoterápicas. Processo psicodiagnóstico. Testagem e Avaliação Psicológica. Psicologia da 
Família. Psicologia Escolar e da Aprendizagem e suas relações com a infância e a adolescência. 
Epistemologia e Psicologia genéticas. Psicologia Social. Psicologia da Saúde. Psicologia do Envelhecimento. 
Transtornos Psicológicos, seu diagnóstico e tratamento. Psicologia do Trabalho e Organizacional. Políticas 
Públicas de Saúde Mental. Psicodiagnóstico. Psicoterapias. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Lei 
nº 8.069/90. Ética e Legislação profissional. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Lei Federal nº. 8.742/1993 - Lei 
Orgânica da Assistência Social (LOAS); Lei 12.435/2011 – Altera a LOAS e dispõe sobre a organização da 
Assistência Social. Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004); Norma Operacional Básica 
(NOB/SUAS 2012); Norma Operacional de Recursos Humanos (NOB-RH/SUAS 2006); Tipificação Nacional 
de Serviços Soco assistenciais; Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferência de 
Renda no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS; Orientações Técnicas sobre o PAIF 
volume 1 e 2. Orientações Técnicas CREAS. Lei Federal nº. 10.741/2003 - Estatuto do Idoso.  
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ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS CARGOS 
 

 
CARGO ATRIBUIÇÕES 
AJUDANTE 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 pátios dos almoxarifados, para assegurar o estoque dos mesmos; auxiliar nos 
serviços de jardinagem, aparando gramas, preparando a terra, plantando sementes e mudas, podando árvores, visando 
conservar, cultivar e embelezar canteiros em geral; efetuar limpeza e conservação de áreas verdes, praças, terrenos 
baldios, ruas e outros logradouros públicos, carpindo, limpando, lavando, varrendo, transportando entulhos, visando 
melhorar o aspecto do município; efetuar limpeza e conservação nos cemitérios, bem como auxilia na preparação de 
sepulturas, abrindo e fechando covas, para permitir o sepultamento dos cadáveres; auxiliar o motorista nas atividades 
de carregamento, descarregamento e entrega de materiais e mercadorias, valendo-se de esforço físico e/ou outros 
recursos, visando contribuir para a execução dos trabalhos; auxiliar na preparação de rua para a execução de serviços 
de pavimentação, compactando o solo, esparramando terra, pedra, para manter a conservação dos trechos desgastados 
ou na abertura de novas vias; auxiliar nas instalações e manutenções elétricas, fornecendo materiais necessários e 
utilizando ferramentas manuais, para estruturar a parte geral das instalações; apreender animais soltos em vias 
públicas tais como cavalo, vaca, cachorros, cabritos etc., lançando-os e conduzindo-os ao local apropriado, para evitar 
acidentes e garantir a saúde da população; auxilia no assentamento de tubos de concreto, transportando-os e /ou 
segurando-os para garantir a correta instalação; zelar pela conservação das ferramentas, utensílios 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 necessários 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 relatórios sobre as 
informações pertinentes ao almoxarifado; efetuar ou supervisionar o recebimento e a conferência de todas as 
mercadorias; programar e acompanhar a manutenção de estoque mínimo para elaboração correta de compras futuras; 
estabelecer normas de armazenagem de materiais e outros suprimentos; inspecionar todas as entregas, supervisionar a 
embalagem de materiais para distribuição ou expedição; supervisionar o serviço de guarda e conservação de móveis e 
materiais; informar processos relativos a assuntos de material; executar outras tarefas correlatas; executar outras 
tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associada a sua área de atuação 

ANALISTA 
ADMINISTRATIVO 

Assistência técnica em questões que envolvam matéria de natureza administrativa, analisando e emitindo informações e 
pareceres; participar do planejamento da organização e controle de fluxos de trabalhos; desenvolvimento de trabalhos 
de natureza técnica, sob orientação; relacionados à elaboração e implementação de planos, programas e projetos de 
melhorias, informatização e estudos de racionalização, aperfeiçoamento e controle do desempenho de processos e 
atividades organizacionais; realização de atividades relacionadas à gestão estratégica, de pessoas, de processos, de 
recursos materiais e patrimoniais, orçamentários e financeiros, licitações e contratos, controle interno e auditoria; 
visando o desenvolvimento organizacional; gerenciamento dos trabalhos, análise em sistemas de controles e métodos 
administrativos em geral; atuação no desenvolvimento de indicadores, padrões de desempenho e controles da área; 
participação do desenvolvimento de estudos técnicos de viabilidade de projetos; pesquisa e seleção da legislação e da 
jurisprudência sobre matéria de natureza administrativa para fundamentar análise, conferência e instrução de 
processos na área de sua atuação; elaboração e interpretação de fluxogramas, organogramas, esquemas, tabelas, 
gráficos e outros instrumentos; prestação de suporte técnico na elaboração, organização, interpretação e atualização de 
Normas procedimentos; recebimento, análise, acompanhamento e encaminhamento a outros setores/departamentos 
das demandas relacionadas ao serviço; execução de atividades baseadas em pacote Office, Internet e aplicativos em 
geral, exigindo-se conhecimentos de informática; coordenar e promover a execução dos serviços gerais de escritório, 
verificando os documentos, para garantir os resultados da unidade; coordenar e acompanhar processo licitatório, 
verificando o cumprimento da legislação pertinente, para assegurar a obtenção dos resultados.; conferência, 
organização e redação de documentos diversos; redigir e digitar ofícios e circulares, memorandos, quadros 
demonstrativos boletins, relatórios, requisições e demais documentos característicos da rotina administrativa; 
atendimento ao público interno e externo; secretariar reuniões, redigindo atas, recolhendo assinaturas e fazendo 
anotações diversas sobre os assuntos tratados, para providenciar expedição ou arquivamento; realizar outras 
atribuições pertinentes ao cargo, conforme orientação da chefia imediata. 

ANALISTA JURIDICO Prestar serviços exclusivos a Prefeitura Municipal de Dracena, atuar em todas as áreas do direito, o que inclui a 
demanda jurídica de todas as secretarias municipais ‘sob a supervisão e coordenação do Diretor de Assuntos Jurídicos, 
junto aos processos e consultas que lhe forem submetidos pelo Prefeito Municipal e pelos Secretários Municipais ; 
análise e pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência;  assessorar no processo de elaboração de normas de caráter 
geral e abstrato, aplicáveis ao município; acompanhar os  pareceres, atos administrativos, informações, relatórios e 
outros documentos de informação técnico-jurídica, dando suporte em editais de licitações ; 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 São Paulo e da União. Colaborar na elaboração de Projetos de Lei; manter 
atualizada e consolidada, quando necessário, toda a legislação municipal; prestar assistência técnica aos Advogados e ao 
Diretor de Assuntos Jurídicos; colaborar na elaboração e revisar termos de compromisso e responsabilidade, contratos 
de concessão, locação, comodato, loteamento, convênio e outros que se fizerem necessários a sua legislação; auxiliar na 
promoção de desapropriações, ações em pagamento, hipotecas, compras e vendas, permutas, doações, transferências de 
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domínio e outros títulos, bem como elaborar os respectivos anteprojetos de leis e decretos; proceder a instrução dos 
processos administrativos; auxiliar na apresentação de defesa técnica em processos que envolvam o Município; atender 
com dedicação e presteza, dentro do prazo fixado, as solicitações do Diretor de Assuntos Jurídicos; auxiliar, 
especificamente, as Secretarias de Saúde, Assistência Social e Educação no conhecimento, interpretação e aplicação da 
legislação correlata ao Sistema Único de Saúde - SUS, Sistema Único de Assistência Social e da legislação em geral, 
inclusive decretos, portarias e resoluções, promovendo atos necessários para contribuir com a execução eficiente das 
políticas públicas; participar de reuniões, quando convocado ou presidi-las quando solicitado pelo Diretor de Assuntos 
Jurídicos; auxiliar todas as Secretarias Municipais; executar demais atividades, compatíveis com sua função e outras 
atividades correlatas e de mesma natureza e grau de complexidade que lhe forem designadas. 

ANALISTA 
ORÇAMENTÁRIO E 
FINANCEIRO 

Participar diretamente na elaboração e no acompanhamento das Peças Orçamentárias do Município, Planos Plurianuais, 
Leis de Diretrizes Orçamentárias e Leis Orçamentárias Anuais, e todas as suas implicações para a Administração Pública, 
planejando, supervisionando e orientando sua execução com as exigências legais e administrativas; efetuar reservas de 
dotação orçamentárias relacionadas a aquisições de materiais e ou serviços, bem como de Licitações em suas variadas 
modalidades; solicitar remanejamento e/ou suplementação de saldo nas fichas orçamentárias quando necessário; 
elaborar Impactos Orçamentário-Financeiros e respectivas Declarações de Ordenação das Despesas relacionados às 
despesas orçamentárias, assumidas pela Prefeitura Municipal, que não estejam enquadradas como, despesas de caráter 
irrelevante, em estrita observância aos Artigos 15 e 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 – 
“Lei de Responsabilidade Fiscal”; informar sobre previsões orçamentárias e disponibilidade de saldos orçamentários, 
para aquisições de materiais e bens, bem como prorrogações e substituições contratuais e acompanhamentos dos 
Convênios já firmados e possibilidades de outros futuros; controlar e gerenciar todos os convênios da municipalidade, 
exclusivamente no que tange a parte orçamentária e financeira, inclusive sua prestação de contas aos órgãos de 
controle; orientar o ordenador da despesa quanto à utilização dos recursos vinculados, lhes dando subsídio para 
tomada de decisões; planejar, supervisionar, coordenar, controlar e avaliar o desenvolvimento financeiro da 
municipalidade; coordenar as atividades da tesouraria, acompanhando a coleta de dados, a operacionalização dos 
processos e a conciliação bancária; conhecer, acompanhar e aplicar todas as normativas dos Fundos Nacionais de 
Assistência Social, Saúde e Educação, bem como do SUS-Sistema Único de Saúde e SUAS – Sistema Único de Assistência 
Social; preencher e enviar tempestivamente os arquivos do SIOPS – “Sistema de Informações sobre Orçamentos 
Públicos em Saúde”, SIOPE – “Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação”, bem como os novos 
módulos que poderão ser criados pelo Estado e/ou União; prestar contas nos sistemas SISMOB – Sistema de 
Monitoramento de Obras do FNS, SIGPC – Sistema de Gestão de Prestação de Contas do FNDE, Plataforma + Brasil, 
SIGTV – Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias, bem como os novos módulos que poderão ser criados pelo 
Estado e/ou União; executar demais atividades inerentes à área orçamentária e financeira pública e a boa gestão 
administrativa e técnica em razão da vigência de novas regras e procedimentos legais oriundos do Manual da AUDESP, 
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; atender ao público interno e externo; Executar outras tarefas 
compatíveis com as exigências para o exercício 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 instituição; conforme o Estatuto do Idoso,  elaborar, implementar, executar e 
avaliar políticas sociais junto a órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, empresas, entidades e organizações 
populares, notadamente àquelas voltadas a proteção da criança, do adolescente e do idoso; elaborar, coordenar, 
organizar a participação dos indivíduos 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 ação básica de uma comunidade nos campos social, médico e outros, através da análise dos recursos e das 
carências socioeconômicas dos indivíduos e da comunidade, de forma a orientá-los e promover seu desenvolvimento; 
planejar, executar e analisar pesquisas socioeconômicas, educacionais e outras, utilizando técnicas específicas para 
identificar necessidades e subsidiar programas educacionais, habitacionais, de saúde e formação de mão-de-obra; 
efetuar triagem nas solicitações de ambulância, remédios, gêneros alimentícios, recursos financeiros e outros, prestando 
atendimento na medida do possível; acompanhar casos especiais como problemas de saúde, relacionamento familiar, 
drogas, alcoolismo e outros, sugerindo o encaminhamento aos órgãos competentes de assistência para possibilitar 
atendimento dos mesmos; executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço 
Social com participação da Sociedade Civil; encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e a 
população; orientar indivíduos 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 benefícios e Serviços Sociais; 
planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para análise da realidade social e para subsidiar ações 
profissionais; prestar assessoria e consultoria a órgãos da Administração Pública direta e indireta, empresas privadas e 
outras entidades com relação a planos, programas e projetos do âmbito de atuação do Serviço Social, relacionados como 
os fins e objetivos almejados pela instituição;  prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria 
relacionada às políticas sociais no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade; planejar, 
organizar e administrar Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social; realizar estudos socioeconômicos com os 
usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da Administração Pública direta e indireta, empresas 
privadas e outras entidades; coordenar seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados sobre assuntos de 
Serviço Social; coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos 
na área de Serviço Social que proporcionem a melhoria da qualidade de vida dos seus servidores; atuar na identificação 
de fatores psicossociais e econômicos que estejam interferindo na vida funcional do servidor;  realizar estudo 
socioeconômico dos servidores para fins de benefícios e serviços sociais da Administração Pública direta e indireta, 
encaminhando-os aos recursos que se fizerem necessários; realizar vistorias, laudos técnicos, informações e pareceres 
sobre matéria de serviço social relacionados aos servidores; elaborar, executar e avaliar projetos de readaptação e 
reabilitação profissional e social de servidores, junto ao setor de pessoal; elaborar pareceres, informes técnicos e 
relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, 
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desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de 
controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de 
pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o 
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou 
reuniões com unidades da Administração Pública municipal e outras entidades públicas e particulares, realizando 
estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo 
sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e 
programas de trabalho relacionados com  crianças e adolescentes e questões direta ou indiretamente relacionadas a 
eles; e realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional; elaborar plano de desenvolvimento 
para cada idoso, promovendo o acesso a bens públicos e aos serviços comunitários; promover o acesso a benefícios e 
serviços sócioassistenciais; incentivar e promover a participação da família e da comunidade na atenção ao idoso; 
realizar visitas domiciliares quando do ingresso do usuário ao serviço, e sempre que for necessário e ou adequado para 
acompanhamento da situação do idoso; respeitar o horário de trabalho;  executar outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato. 

AUXILIAR DE FARMACIA Receber, verificar e organizar medicamentos; controlar o estoque e os prazos de validade e atende às solicitações das 
diversas unidades de saúde do município; efetuar o recebimento dos medicamentos verificando quantidade, validade e 
laudo; Organizar os medicamentos nas prateleiras, bem como verifica sua quantidade em relação à ficha de estoque; 
elaborar e separar as solicitações das unidades de saúde do município, dando baixa em suas respectivas fichas; atender 
ao usuário verificando as receitas e entregando os produtos; relatar as necessidades de compra quando o estoque 
atingir sua quantidade mínima de demanda, bem como, as validades que estiverem próximas ao vencimento; auxiliar na 
elaboração dos relatórios e pedidos de medicamentos dos programas de saúde; executar outras tarefas de mesma 
natureza ou nível de complexidade, associada a sua área de atuação. 

CUIDADOR DE IDOSOS Construir e manter relações positivas com os idosos; zelar pelo seu bem estar: respeitando e conhecendo o 
comportamento, a dinâmica e o grau de dependência de cada idoso, e adequando eventuais alterações; otimizar a 
qualidade de vida dos idosos em geral; prevenir situações de risco, tais como: vulnerabilidade física, 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 relações positivas com postura profissional 
com os familiares, equipes de saúde que atendem os idosos e pessoas significativas para os idosos; realizar atividades 
que envolvam estimulação, recreação, lazer com os idosos, supervisionado pelo profissional da saúde; organizar e 
manter limpos todos os ambientes que os idosos utilizam para segurança dos mesmos; organizar, preparar e 
administrar, quando necessário, a alimentação dos idosos, supervisionado pelo profissional da saúde e pelo familiar; 
auxiliar os idosos a realizar a sua higiene pessoal, caso necessário ou solicitado, diariamente; preparar e ministrar os 
medicamentos necessários aos idosos, seguindo as prescrições médicas pré estabelecidas; saber administrar conflitos e 
impasses referentes aos idosos, no geral; verificar a frequência e acompanhar os idosos nas consultas médicas e exames 
de rotina, quando necessário; respeitar e conhecer a dinâmica dos idosos; obter e conhecer o estatuto dos idosos; estar 
sempre atualizado, participar de oficinas / reciclagens; informar sobre alteração do estado de saúde dos idosos ao 
profissional competente; executar outras tarefas correlatas. 

EDUCADOR SOCIAL Desenvolver atividades socioeducativas, de convivência e socialização; buscar informar, sensibilizar e assegurar aos 
usuários, o direito de (re)construção da autonomia, autoestima e convívio, utilizando-se de diferentes formas e 
metodologias que contemplam as dimensões individuais e coletivas, levando em consideração o ciclo de vida e de ações 
intergeracionais; assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho social, bem como 
promover o acesso a cursos de formação e qualificação profissional, programas e projetos de inclusão produtiva e 
serviços de intermediação de mão de obra; apoio à Equipe de Referência na identificação, registro e acompanhamento 
das necessidades e demandas dos usuários, assegurando sempre o sigilo das informações; realizar abordagem social, a 
busca ativa, e a identificação de famílias que estão em descumprimento com as condicionalidades do Programa Bolsa 
Família, dando subsídio à equipe de referência para o preenchimento do Plano de Acompanhamento Individual ou 
familiar; contribuir para o planejamento de atividades, avaliação de processos e organização de fluxos de trabalho 
visando resultados que garantam às famílias e indivíduos, o usufruto de seus direitos; planejamento, execução e 
monitoramento de atividades individuais e coletivas, organizando e facilitando as oficinas, incentivar a participação dos 
usuários, além de acompanhar sua frequência e desempenho nos cursos em que o usuário estiver registrado; 
acompanhamento, orientação e monitoramentos das atividades executadas pelos usuários, gerando relatórios que 
darão suporte aos demais encaminhamentos a serem realizados pela equipe de referência; organização de eventos 
artísticos, lúdicos e culturais, atuando no processo de mobilização e campanhas intersetoriais nos territórios para a 
prevenção e o enfrentamento de situações de risco social ou pessoal e violação de direitos. Bem como o apoio na 
elaboração e distribuição de materiais de divulgação das ações; deve-se garantir o sigilo e a privacidade dos usuários 
atendidos nas salas de atendimentos individualizado, onde são realizados os atendimentos psicossociais e também nas 
salas de atendimento coletivas, onde famílias ou indivíduos compartilham, reunidos, as suas vivências; executar outras 
tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associada a sua área de atuação. 

PSICOLOGO I Realizar avaliação e diagnóstico psicológicos de entrevistas, observação, testes e dinâmica de grupo, com vistas à 
prevenção e tratamento de problemas psíquicos; atendimento psicoterapêutico individual ou em grupo, adequado às 
diversas faixas etárias, em instituições de prestação de serviços de saúde, em consultórios particulares e em instituições 
formais e informais; atendimento familiar e/ou de casal para orientação ou acompanhamento psicoterapêutico; 
atendimento a crianças com problemas emocionais, psicomotores e psicopedagógico; acompanha psicologicamente 
gestantes durante a gravidez, parto e puerpério, procurando integrar suas vivências emocionais e corporais, bem como 
incluir o parceiro, como apoio necessário em todo este processo; prepara o paciente para entrada, permanência e alta 
hospitalar, inclusive em hospitais psiquiátricos; trabalha em situações de agravamento físico e emocional, inclusive no 
período terminal, participando das decisões com relação à conduta a ser adotada pela equipe, como: internações, 
intervenções cirúrgicas, exames e altas hospitalares; participa da elaboração de programas de pesquisa sobre a saúde 
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mental da população, bem como sobre a adequação das estratégias diagnosticas e terapêuticas a realidade psicossocial 
da clientela; cria, coordena e acompanha, individualmente ou em equipe multiprofissional, tecnologias próprias ao 
treinamento em saúde, particularmente em saúde mental, com o objetivo de qualificar o desempenho de várias equipes; 
participa e acompanha a elaboração de programas educativos e de treinamento em saúde mental, a nível de atenção 
primária, em instituições formais e informais como: creches, asilos, sindicatos, associações, instituições de menores, 
penitenciárias, entidades religiosas e etc.; colabora, em equipe multiprofissional, no planejamento das políticas de 
saúde, em nível de macro e microssistemas; coordena e supervisiona as atividades de Psicologia em instituições e 
estabelecimentos de ensino e/ou de estágio, que incluam o tratamento psicológico em suas atividades. Realiza pesquisas 
visando a construção e a ampliação do conhecimento teórico e aplicado, no campo da saúde mental; atua junto à equipe 
multiprofissionais no sentido de levá-las a identificar e compreender os fatores emocionais que intervém na saúde geral 
do indivíduo, em unidades básicas, ambulatórios de especialidades, hospitais gerais, prontos socorros e demais 
instituições; atua como facilitador no processo de integração e adaptação do indivíduo à instituição; orientação e 
acompanhamento a clientela, familiares, técnicos e demais agentes que participam, diretamente ou indiretamente dos 
atendimentos. Participa dos planejamentos e realiza atividades culturais, terapêuticas e de lazer com o objetivo de 
propiciar a reinserção social da clientela egressa de instituições; participa de programas de atenção primária em 
Centros e Postos de Saúde ou na comunidade; organizando grupos específicos, visando a prevenção de doenças ou do 
agravamento de fatores emocionais que comprometam o espaço psicológico. Realiza triagem e encaminhamentos para 
recursos da comunidade, sempre que necessário. Participa da elaboração, execução e análise da instituição, realizando 
programas, projetos e planos de atendimentos, em equipes multiprofissionais, com o objetivo de detectar necessidades, 
perceber limitações, desenvolver potencialidades do pessoal envolvido no trabalho da instituição, tanto nas atividades 
fim, quanto nas atividades meio. Promove estudos sobre características psicossociais de grupos étnicos, religiosos, 
classes e segmentos sociais nacionais, culturais, intra/interculturais. Atua junto a organizações comunitárias, em equipe 
multiprofissional no diagnóstico, planejamento, execução e avaliação de programas comunitários, no âmbito da saúde, 
lazer, educação, trabalho e segurança. Assessora órgãos públicos e particulares, organizações de objetivos políticos ou 
comunitários, na elaboração e implementação de programas de mudança de caráter social e técnico, em situações 
planejadas ou não; atua junto aos meios de comunicação, assessorando quanto aos aspectos psicológicos nas técnicas de 
comunicação e propaganda. Pesquisa analisa e estuda variáveis psicológicas que influenciam o comportamento do 
consumidor; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato; prestar escuta qualificada, 
individual ou grupal, visando a identificação da necessidade dos indivíduos e famílias, promovendo o encaminhamento 
adequado a cada caso específico; trabalhar com as famílias as relações interpessoais, objetivando identificar a existência 
de conflitos individuais e grupais com vista ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários dos usuários; 
realizar estudo de caso com os usuários da unidade; discutir e elaborar conjuntamente com o usuário o plano de 
intervenção; realizar atendimento psicossocial, individual e familiar; realizar visitas domiciliares, conforme cada caso 
específico; discutir e elaborar conjuntamente com outros técnicos, estudos de casos e relatórios sócioassistenciais; 
definir em conjunto com a equipe as intervenções necessárias, acompanhamento de casos e encaminhamentos para a 
Rede de Proteção, visando à superação da situação de violação de direitos evidenciada; elaborar e encaminhar ao 
Conselho Tutelar, Vara da Infância e da Juventude, e Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente, relatório técnicos 
informando sobre a violação de direitos dos usuários e/ou para subsidiar decisões sócio jurídicas, quando solicitados; 
manter articulação com o CRAS do território de origem dos usuários atendidos no CREAS; manter registros atualizados 
dos atendimentos e acompanhamentos realizados; e proceder registros de dados dos atendimentos realizados para fins 
de sinopse estatística da unidade; Exerce atividades no campo da psicologia aplicada ao trabalho social, orientando os 
indivíduos no que concerne a problemas de caráter social com o objetivo de levá-los a achar e utilizar os recursos e 
meios necessários para superar suas dificuldades e conseguir atingir metas determinadas: atua junto a organizações 
comunitárias e em equipes multiprofissionais, diagnosticando, planejando e executando os programas no âmbito da 
saúde, lazer, educação, trabalho e segurança pra ajudar os indivíduos e suas famílias a resolver seus problemas e 
superar suas dificuldades; dedicar-se à luta contra a delinquência, organizando e supervisionando atividades 
educativas, sociais e recreativas em centros comunitários, para recuperar e integrar os indivíduos à sociedade; colabora 
com a Justiça, quando solicitado, apresentando laudos, pareceres e  depoimentos, para servir como instrumentos 
comprobatórios para melhor aplicação da lei e da justiça; assessora órgãos públicos ou de caráter social, técnico e de 
consciência política, para resolver situações planejadas ou não; dedicar-se à luta contra delinquência e fenômenos 
sociais emergentes, organizando e supervisionando programas sociais e recreativos, em centros comunitários ou 
equivalentes, para buscar a melhoria das relações interpessoais e intergrupais, estendendo-a ao contexto sócio-
histórico-cultural. Pode realizar levantamentos de demanda para planejamento, execução e avaliação de programas 
junto ao meio ambiente. Pode realizar trabalhos para uma instituição, investigando, examinando e tratando seus 
objetivos, funções e tarefas em lideranças formais e informais e nas comunicações e relações de poder. Pode trabalhar o 
campo das forças instituídas e instituíntes, intervindo nos processos psicológicos que afetam a estrutura institucional. 
Pode promover estudos sobre características psicossociais de grupos étnicos, religiosos, classes e segmentos sociais e 
culturais. Pode atuar junto aos meios de comunicação, assessorando quanto aos aspectos psicológicos nas técnicas de 
comunicação e propaganda; respeitar o HORÁRIO DE TRABALHO; e executar outras atividades correlatas ao cargo, ou 
designadas pelo seu superior imediato. 

 


