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PROCESSO SELETIVO Nº 001/2017 
 

EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES 
 
 

A Prefeitura Municipal de Dracena, através do Prefeito Municipal, no uso de suas 
atribuições que são conferidas pela legislação em vigor, torna pública a realização 
do Processo Seletivo Simplificado de provas e títulos que terá validade de 01 (um) 
ano podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública. 
 
As contratações serão providas pelo Regime Estatutário nos termos das Leis 
Complementares nºs 002/1992, 247/2005 e Lei nº 3.855/2011, Lei Orgânica 
Municipal de Dracena e demais legislação pertinente. 
 
A organização do Processo Seletivo Simplificado, recebimento das inscrições, 
aplicação e avaliação das provas serão de responsabilidade da empresa Big Advice 
Assessoria e Consultoria, obedecidas as normas deste Edital. 

 
 

I - DAS FUNÇÕES 
 
1.1 O Processo Seletivo Simplificado destina-se à contratação por prazo 
determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público, consistindo em seleção e classificação dos candidatos com habilitação 
específica para as funções descritas no item 1.3 deste edital. 
 
1.2 Os candidatos aprovados neste processo, observada as necessidades de 
contratação e ordem de classificação, ficarão sujeitos à normatização emitida pela 
Prefeitura Municipal. 

 
1.3 As funções, salários e escolaridades estão estabelecidos na tabela que 
segue: 
 
Ensino Médio Completo 

Função Carga Horária 
Salário Base 

(R$) 
Escolaridade e Exigências 

Auxiliar de 
Enfermagem 

 
40 horas  
semanais 

 

 
R$ 1.022,79 

Ref. 06A 

 

Ensino Médio Completo e 
registro no COREN. 

 
Ensino Superior Completo 

Função Carga Horária 
Salário Base 

(R$) 
Escolaridade e Exigências 
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Assistente Social 

 
20 horas  
semanais 

 

 
 

R$ 1.555,69 
Ref. 09A 

 
 

Curso Superior em Serviço 
Social e registro no CRESS 
com formação ou 
especialização em Terapia 
Familiar 

Psicólogo 

 
20 horas  
semanais 

 

 
 

R$ 1.555,69 
Ref. 09A 

 
 

Ensino Superior em 
Psicologia e registro no CRP 
com especialização em 
saúde mental e em terapia 
familiar (1º nível completo) ou 
com especialização no 
tratamento de dependentes 
de álcool e drogas. 

Terapeuta 
Ocupacional 

 
40 horas  
semanais 

 

 
 

R$ 1.555,69 
Ref. 09A 

 
 

Ensino Superior na área com 
registro no CREFITO e 
especialização no tratamento 
de dependentes de álcool e 
drogas. 

 
Legenda: 
* Inscrições para candidatos com deficiência observar o item III deste edital. 
 
1.4 Os salários das funções têm como base o mês de março de 2017. 
 
II – DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação tácita das normas 
e condições do Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste Edital e 
seus anexos, bem como em eventuais aditamentos, comunicados e instruções 
específicas para a realização do Processo Seletivo Simplificado, em relação às 
quais não poderá ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
 
2.1.1 Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no 
sentido de recolher o valor de inscrição somente após tomar conhecimento de todos 
os requisitos e condições exigidas para o Processo Seletivo. 
 
2.2 A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 27/04/2017 às 16 horas do 
dia 08/05/2017 (período em que a 2ª via do boleto estará disponível), 
exclusivamente pela internet no site www.bigadvice.com.br. 
  
2.2.1 No ato da inscrição o candidato deverá indicar a Função pretendida, devendo 
observar o item 5.21. 
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2.2.1.1 Após a efetivação da inscrição não será permitida, em hipótese alguma, a 
troca da Função pretendida. 
 
2.2.1.2 O candidato que se inscrever para mais de 01 (uma) Função será 
considerado presente em apenas 01 (uma) prova objetiva em que comparecer, 
sendo eliminado do Processo Seletivo quanto a(s) outra(s) respectiva(s) Função(s). 
 
2.2.2 Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, 
condicional ou fora do prazo estabelecido. 
 
2.3 O candidato, ao se inscrever, deverá ter conhecimento dos requisitos exigidos a 
seguir, comprovando-os na data da nomeação: 

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 

12 da Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros;  

b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos até a data da nomeação; 

c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 

d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 

e) possuir os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o exercício 

da função; 

f) apresentar outros documentos que forem exigidos pelo Município de Dracena; 

g) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função, comprovada 

em avaliação médica; 

2.4 O pagamento do boleto de inscrição deverá ser feito em qualquer agência 
bancária ou casas lotéricas até o dia 09/05/2017. 
 

Valor 

Ensino Médio R$ 11,66 

Ensino Superior R$ 12,39 

 
2.4.1 Se, por qualquer razão, o cheque usado para pagamento do boleto de 
inscrição for devolvido ou efetuado pagamento a menos do valor da taxa, a inscrição 
do candidato será automaticamente cancelada. 
 
2.4.2 Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa 
eletrônico, pela ECT (correios), fac-símile, transferência eletrônica, DOC, ordem de 
pagamento ou depósito comum em conta corrente, condicional ou fora do período de 
inscrições ou por qualquer outro meio que não os especificados neste Edital. 
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2.4.2.1 O pagamento por agendamento somente será aceito se comprovada a sua 
efetivação dentro do período de inscrições. 
 
2.4.3 O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores 
implicará o cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a 
qualquer tempo. 
 
2.4.4 Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto 
bancário gerado no ato da inscrição, até a data limite do encerramento das 
inscrições. 
 
2.4.5 A efetivação da inscrição somente ocorrerá após a confirmação, pelo banco, 
do pagamento do boleto referente à taxa. 
 
2.4.5.1 Caso seja detectada falta de informação, o candidato deverá solicitar a 
correção através do site www.bigadvice.com.br, opção fale conosco  assunto: 
correção de cadastro do candidato e preencher os campos obrigatórios. 
 
2.4.6 Quando do preenchimento dos dados para inscrição, se o candidato não 
informar seu email, o mesmo não receberá as informações referentes ao andamento 
do Processo Seletivo pelo mesmo. 
 
2.4.7 Mesmo que o candidato informe seu email no ato da inscrição, é obrigação 
dele acompanhar os atos e divulgação do Processo Seletivo no Mural da Prefeitura 
Municipal de Dracena e no site www.bigadvice.com.br. 
 
2.5 É recomendável ao candidato observar atentamente as informações sobre as 
funções e aplicação das provas. 
 
2.5.1 Considera-se inscrição efetivada aquela devidamente paga de acordo com o 
estabelecido no item 2.4 deste Capítulo. 
 
2.6 O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfazer 
todas as condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, 
consequentemente, anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado 
e que o fato seja constatado posteriormente. 
 
2.7 As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade 
do candidato, cabendo à Prefeitura Municipal de Dracena o direito de excluir do 
Processo Seletivo aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar 
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
 
2.8 No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios 
constantes no item 2.3, sendo obrigatória a sua comprovação quando da 
contratação, sob pena de exclusão do candidato do Processo Seletivo. 

http://www.bigadvice.com.br/
http://www.bigadvice.com.br/
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2.8.1 Não deverá ser enviada à Prefeitura Municipal de Dracena ou à Big Advice 
Assessoria e Consultoria qualquer cópia de documento, exceto os documentos de 
deficiente, conforme previsto neste edital. 
 
2.8.2 A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Processo Seletivo 
não se realizar. 
 
2.9 Para inscrever-se, o candidato deverá, durante o período das inscrições: 

 
a) acessar o site www.bigadvice.com.br; 
 
b) localizar no site o “link” correlato ao Processo Seletivo; 
 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital e preencher total e corretamente a ficha de 
inscrição; 
 
d) transmitir os dados da inscrição; 
 
e) imprimir o boleto bancário; 
 
f) efetuar o correspondente pagamento da taxa de inscrição de acordo com o item 
2.4 deste Capítulo. 
 
2.10 A Prefeitura Municipal de Dracena reserva-se no direito de verificar a 
veracidade das informações prestadas pelo requerente. 
 
2.10.1 Caso alguma das informações seja inverídica, a Prefeitura Municipal de 
Dracena indeferirá o pedido, sem prejuízo da adoção de medidas judiciais cabíveis. 
 
2.10.2 As informações prestadas pelo requerente são de sua inteira 
responsabilidade, podendo a Prefeitura Municipal de Dracena utilizá-las em qualquer 
época, no amparo de seus direitos, bem como nos dos demais candidatos, não 
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
 
2.11 Às 16 horas (horário de Brasília) do último dia do período das inscrições, 
a ficha de inscrição e o boleto bancário, inclusive 2ª via, não estarão mais 
disponíveis no site. 
 
2.12 O descumprimento das instruções para inscrição pela internet implicará a não 
efetivação da inscrição. 
 
2.13 A Prefeitura Municipal de Dracena e a Big Advice Assessoria e Consultoria não 
se responsabilizam por solicitação de inscrição pela internet não recebida por motivo 
de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das 

http://www.bigadvice.com.br/
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linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados. 
 
2.14 O candidato que necessitar de condições especiais, inclusive prova braile, 
prova ampliada, etc., deverá, no período das inscrições, encaminhar por SEDEX à 
Big Advice Assessoria e Consultoria solicitação contendo nome completo, RG, CPF, 
telefone(s) e os recursos necessários para a realização da(s) prova(s), indicando, no 
envelope, o Processo Seletivo Simplificado Público para o qual está inscrito. 
 
2.14.1 O candidato que não o fizer, durante o período das inscrições e conforme o 
estabelecido no item 2.16, não terá a sua prova especial preparada ou as condições 
especiais providenciadas. 
 
2.14.2 O atendimento às condições especiais pleiteadas para a realização da(s) 
prova(s) ficará sujeito a analise da viabilidade e razoabilidade do solicitado. 
 
2.15 Para efeito dos prazos estipulados neste Capítulo será considerada a data da 
postagem fixada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. 
 
2.16 O candidato com deficiência deverá observar ainda o Capítulo III – DA 
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. 
 
Da Isenção da Taxa de Inscrição 
 
2.17 Em conformidade com a Lei Municipal n° 2977 de 20 de julho de 2001 e 
Decreto nº 6.097 de 04 de novembro de 2011, ficará isento do pagamento da taxa 
de inscrição o cidadão desempregado e carente. 
2.18 A isenção prevista no item anterior será comprovada no ato da inscrição, 
mediante a Carteira de Trabalho e Previdência Social e/ou declaração de carência, 
atestada pela promoção social do município. 
 
2.19 Considera-se pessoa carente a pessoa natural, que atenda cumulativamente os 
seguintes pressupostos: 
 
a) não tenha a propriedade de mais de um imóvel; 
 
b) cuja renda familiar mensal, “per capita”, nos 6 (seis) meses imediatamente 
anteriores, não tenha sido superior a 01 (um) salário mínimo. 
 
2.20 A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, efetuará um 
estudo sócio-econômico, analisando todos os aspectos de condições de vida do 
beneficiado, realizando inclusive visita “in loco”, para comprovar o efetivo estado de 
carência. 
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2.21 A isenção será concedida à pessoa de posse do atestado de carência, 
preenchendo os pressupostos previstos no item anterior, bem como apresentação 
da Carteira de Trabalho e Previdência Social. 
 
2.22 O candidato que preencher as condições estabelecidas na Lei Municipal n° 
2977 de 20 de julho de 2001 e Decreto nº 6.097 de 04 de novembro de 2011, deverá 
solicitar a isenção de pagamento de taxa de inscrição, obedecendo aos seguintes 
procedimentos: 
 
a) acessar o site www.bigadvice.com.br no dia 27 de abril de 2017; 
 
b) preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
 
c) entregar na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, 
indicando no envelope: Processo Seletivo nº 001/2017 da Prefeitura de Dracena/SP 
- isenção do valor da taxa inscrição, a solicitação de isenção de pagamento de taxa 
de inscrição mediante requerimento do candidato, conforme Anexo III, devidamente 
identificado, fundamentado e, contendo além dos documentos citados no item 2.18 e 
2.21, o Boleto Bancário (não pago) decorrente da inscrição no concurso. Não serão 
consideradas as cópias de documentos encaminhados por outro meio. 
 
2.23 O resultado da análise da documentação para solicitação de isenção do 
pagamento da taxa de inscrição será divulgado a partir das 15h do dia 02 de maio 
de 2017 no site www.bigadvice.com.br. 
 
2.24 O candidato que desejar interpor recurso contra o indeferimento da solicitação 
de isenção do valor do pagamento da taxa de inscrição deverá fazê-lo através do 
site www.bigadvice.com.br, no fale conosco  recurso do indeferimento de isenção, 
no dia 03/05/2017. 
 
2.25 A partir das 15h do dia 05 de maio de 2017 será divulgado disponível, no site, o 
resultado do recurso contra o indeferimento da solicitação de isenção do valor de 
pagamento da taxa de inscrição. 
 
2.26 O candidato com isenção concedida terá a inscrição automaticamente 
efetivada.  
 
2.27 O candidato que tiver a solicitação indeferida e desejar participar do concurso 
deverá acessar novamente o site www.bigadvice.com.br e imprimir a 2ª via do boleto 
com valor da taxa de inscrição plena, até o último dia de inscrição (08/05/2017), 
conforme Cronograma – Anexo V deste Edital. 
 
 
III – DA PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA 
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3.1 Às pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes 
são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal e pela Lei n° 
7.853/1989 é assegurado o direito de inscrição para as funções em Processo 
Seletivo, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são 
portadoras. 
 
3.2 Consideram-se pessoas com deficiência, aquelas que se enquadram nas 
categorias discriminadas no artigo 4° do Decreto Federal n° 3.298/1999. 
 
3.3 Em obediência ao disposto no artigo 37 da Constituição Federal e aos 
parágrafos 1° e 2° do Decreto Federal nº 3.298/1999, será reservado o percentual 
de 5% (cinco por cento) das vagas existentes para cada função, individualmente, 
das que vierem a surgir durante o prazo de validade do presente Processo Seletivo. 
 
3.4 Não havendo candidatos com deficiência aprovados para as vagas reservadas, 
estas serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observando-se a 
ordem de classificação, para os aprovados. 
 
3.5 As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no 
Decreto Federal n° 3.298/1999, particularmente em seu artigo 40, participarão do 
processo seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos no que se 
refere ao conteúdo das provas e a nota mínima exigida para todos os demais 
candidatos. Os benefícios previstos no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, deverão ser 
requeridos por escrito durante o período de inscrições. 
 
3.6 O candidato com deficiência, quando da inscrição, além de observar os 
procedimentos descritos no item 2 deste Edital, deverá enviar (conforme modelos 
abaixo constante na letra “b” deste item) à Big Advice Assessoria e Consultoria as 
seguintes informações: 
 
a) relatório médico (emitido a menos de 01 (um) ano) original ou cópia autenticada 
atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a 
causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação da sua prova; 
 
b) dados pessoais: nome completo, RG e CPF constantes no relatório médico. 
 

Modelo do envelope (via sedex) 
À Big Advice Assessoria e Consultoria 
Processo Seletivo nº 001/2017 
Prefeitura Municipal de Dracena 
Função:_____________________ 
Participação de Candidato Portador de Deficiência 
Rua Coronel Joaquim Gabriel, 472 – Centro – CEP: 18.682-030 - Lençóis Paulista - 
SP 
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3.6.1 O tempo para a realização da(s) prova(s) a que os candidatos deficientes 
serão submetidos, poderá, desde que requerido justificadamente, poderá, ser 
diferente daquele previsto para os demais candidatos, levando-se em conta o grau 
de dificuldade apresentado em decorrência da deficiência (artigo 40, § 2º, do 
Decreto Federal nº 3.298/99). 
 
3.6.2 O candidato com deficiência participará do Processo Seletivo Simplificado em 
igualdade de condições com os demais candidatos, no que tange ao conteúdo e à 
avaliação da prova. 
 
3.7 O candidato que, no ato da inscrição, não declarar ser deficiente ou aquele que 
se declarar e não atender ao solicitado no item 3.6, não será considerado portador 
de deficiência. 
 
3.8 O candidato inscrito como deficiente, que atender ao disposto neste edital, caso 
seja aprovado, será convocado pela Prefeitura Municipal de Dracena, em época 
oportuna, para perícia médica a fim de verificar a configuração e a compatibilidade 
da deficiência. 
. 
3.9 Não ocorrendo inscrição no Processo Seletivo ou aprovação de candidatos com 
deficiência será elaborada somente a Lista de Classificação Definitiva Geral. 
 
3.10 Será desclassificado do Processo Seletivo o candidato que não comparecer à 
perícia médica e/ou aquele que tiver deficiência considerada incompatível com as 
atribuições da Função, mesmo que submetidos e habilitados em quaisquer das 
etapas do Processo Seletivo Simplificado Público. 
 
3.11 Após a contratação do candidato com deficiência, essa condição não poderá 
ser arguida para justificar a concessão de readaptação do Função e de 
aposentadoria por invalidez. 
 
3.12 Para efeito dos prazos estipulados deste Capítulo será considerada a data do 
protocolo firmado na Prefeitura Municipal de Dracena ou data de postagem na ECT, 
se o caso. 
 
3.13 Os documentos encaminhados fora da forma e dos prazos estipulados neste 
Capítulo não serão conhecidos. 
 
 
IV – DAS PROVAS 
 
4.1 O Processo Seletivo constará da(s) seguinte(s) prova(s): 
 

Prova(s) Número de Questões 
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Língua Portuguesa 15 

Matemática 10 

Conhecimentos Específicos 15 

 
4.2 A prova objetiva, para todas as funções, de caráter eliminatório e classificatório, 
visa avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao 
desempenho da Função. 
 
4.2.1 A prova objetiva será composta de questões de múltipla escolha, com 05 
alternativas cada uma, e será elaborada de acordo com o conteúdo programático 
constante do ANEXO II. 
 
4.2.2 A duração da prova objetiva será de 03 (três) horas. 
 
4.3 Para realização da prova deverá ser observado, também, o Capítulo V – DA 
PRESTAÇÃO DAS PROVAS, e o Capítulo VI – DO JULGAMENTO DAS PROVAS E 
DA HABILITAÇÃO. 
 
 
V – DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 
 
5.1 O candidato que se inscrever para mais de 01 (uma) função deverá observar o 
disposto no subitem 2.2.1.2. 
 
5.2 A divulgação do local e horário da prova deverá ser acompanhada pelo 
candidato por meio de Edital de Convocação a ser disponibilizado no Mural da 
Prefeitura Municipal de Dracena e nos sites www.bigadvice.com.br e 
www.dracena.sp.gov.br, não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento. 
 
5.3 Eventualmente, se, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não 
constar na Lista de Inscrito para as provas, esse deverá entrar com recurso 
conforme previsto no item 9.2 deste edital. 
 
5.3.1 Ocorrendo o caso constante do item 5.3, poderá o candidato participar do 
Processo Seletivo e realizar a(s) prova(s) se apresentar o respectivo comprovante 
de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, devendo, para tanto, 
preencher, datar e assinar, no dia da(s) prova(s), formulário específico. 
 
5.3.2 A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita à 
posterior verificação da regularidade da referida inscrição. 
 
5.3.3 Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será 
automaticamente cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de 
qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 
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5.4 O candidato somente poderá realizar a(s) prova(s) na data, horário e local 
definido, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
 
5.4.1 O horário de início da(s) prova(s) será(ão) definido(s) em cada sala de 
aplicação, após os devidos esclarecimentos sobre sua aplicação. 
 
5.4.2 O candidato somente poderá retirar-se da sala de aplicação da(s) prova(s) 
objetiva depois de transcorrido 01 (uma) hora de duração, levando consigo somente 
o material fornecido para conferência da prova objetiva realizada. 
 
5.5 O candidato deverá comparecer ao local designado para a(s) prova(s), constante 
do Edital de Convocação, com antecedência mínima de 60 minutos do horário 
previsto para seu início, munido de: 
 
a) caneta esferográfica de material transparente de tinta de cor azul ou preta, lápis 
preto e borracha macia; e; 
 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação: Cédula de Identidade 
(RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos 
termos da Lei Federal nº 9.503/97, Passaporte, Carteiras de Identidade expedidas 
pelas Forças Armadas, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. 
 
5.5.1 Somente será admitido na sala ou local de prova(s) o candidato que 
apresentar um dos documentos discriminados na alínea “b” do item 5.5 deste 
Capítulo e desde que permita, com clareza, a sua identificação. 
 
5.5.2 O candidato que não apresentar o documento, conforme a alínea “b” do item 
5.5 deste Capítulo, não fará a(s) prova(s), sendo considerado ausente e eliminado 
do Processo Seletivo. 
 
5.6 Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que 
autenticada, boletim de ocorrência ou quaisquer outros documentos não constantes 
deste Edital, inclusive carteira funcional de ordem pública ou privada. 
 
5.7 Os portões serão fechados impreterivelmente no horário estabelecido para 
realização da(s) prova(s). 
 
5.8 Não será admitido na sala ou no local de provas o candidato que se apresentar 
após o horário estabelecido para o seu início. 
 
5.9 Durante a(s) prova(s) objetiva(s), não serão permitidas qualquer espécie de 
consulta a códigos, livros, manuais, impressos, anotações e/ou outro tipo de 
pesquisa, utilização de outro material não fornecido pela Big Advice Assessoria e 
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Consultoria, de relógio, telefone celular ou qualquer equipamento eletrônico, protetor 
auricular, boné, gorro, chapéu e óculos de sol. 
 
5.10 O telefone celular e/ou qualquer equipamento eletrônico, deverá ser desligado 
antes de entrar no prédio de aplicação e, durante a aplicação das provas, deverão 
permanecer desligados até a saída. 
 
5.11 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o 
atraso ou a ausência do candidato, nem aplicação das provas fora do local, sala, 
turma, data e horário pré-estabelecidos. 
 
5.12 O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de provas sem o 
acompanhamento de um fiscal. 
 
5.13 Em caso de necessidade de amamentação durante as provas objetiva a 
candidata deverá levar um acompanhante maior de idade, devidamente 
comprovada, que ficará em local reservado para tal finalidade e será responsável 
pela criança. 
 
5.13.1 Para tanto, a candidata deverá solicitar antecipadamente através do email 
contato@bigadvice.com.br, inserir no assunto: Solicitação – Amamentação – 
Processo Seletivo de Dracena. 
 
5.14 A Big Advice Assessoria e Consultoria não se responsabiliza pela criança no 
caso de a candidata não levar o acompanhante, podendo, inclusive, ocasionar a sua 
eliminação do processo. 
 
5.15 No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma 
fiscal, sem a presença do responsável pela criança. 
 
5.15.1 A candidata, neste momento, deverá fechar seu caderno de prova, se for o 
caso, e deixá-lo sobre a carteira. 
 
5.15.2 Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da 
candidata. 
 
5.15.3 Excetuada a situação prevista no item 5.14 deste Capítulo, não será permitida 
a permanência de qualquer acompanhante, inclusive criança, nas dependências do 
local de realização das provas, podendo ocasionar inclusive a não participação do 
candidato no Processo Seletivo. 
 
5.16 Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em 
virtude de afastamento, por qualquer motivo, de candidato da sala ou local de 
provas. 
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5.17 É reservado à Big Advice Assessoria e Consultoria e à Prefeitura Municipal de 
Dracena, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de metais e/ou 
proceder à coleta de impressão digital, durante a aplicação das provas. 
 
5.17.1 Na impossibilidade de o candidato realizar o procedimento de coleta de 
impressão digital, esse deverá registrar sua assinatura, em campo predeterminado, 
por três vezes. 
 
5.18 O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, 
deverá solicitar através do site www.bigadvice.com.br, escolher a opção fale 
conosco correção de cadastro do candidato e preencher os dados obrigatórios. 
 
5.18.1 O candidato que não atender aos termos do item 5.18 deverá arcar, 
exclusivamente, com as consequências advindas de sua omissão. 
 
5.19 São de responsabilidade do candidato, inclusive no que diz respeito aos seus 
dados pessoais, a verificação e a conferência do material entregue para a realização 
das provas. 
 
5.20 O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão, deverá procurar 
a sala de coordenação no local em que estiver prestando as provas. 
 
5.21 Será excluído do Processo Seletivo o candidato que: 
 
a) não comparecer a prova objetiva, conforme convocação divulgada no Mural da 
Prefeitura Municipal de Dracena e nos sites www.bigadvice.com.br e 
www.dracena.sp.gov.br seja qual for o motivo alegado. 
 
b) apresentar-se fora de local, sala, turma, data e horário estabelecidos no Edital de 
Convocação; 
 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto na alínea “b” do 
item 5.5; 
 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou do local de prova (s) sem o 
acompanhamento de um fiscal; 
 
e) estiver, durante a aplicação da(s) prova(s), fazendo uso de calculadora, relógio 
com calculadora e/ou agenda eletrônica ou similar; 
 
f) estiver, no local de prova(s), portando qualquer equipamento eletrônico e/ou 
sonoro e/ou de comunicação ligados; 
 

http://www.bigadvice.com.br/
http://www.bigadvice.com.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 
Avenida José Bonifácio, nº 1.437, Centro | CEP 17900-000 - Dracena - SP 

Fone: (18) 3821-8000 | Site: www.dracena.sp.gov.br 

 

g) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente 
ou por escrito, bem como fazendo uso de material não permitido para a realização 
das provas; 
 
h) lançar meios ilícitos para a realização das provas; 
 
i) não devolver ao fiscal qualquer material de aplicação das provas; 
 
j) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte; 
 
k) durante o processo, não atender a quaisquer das disposições estabelecidas neste 
Edital; 
 
l) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 
 
m) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe 
encarregada da aplicação das provas; 
 
n) retirar-se do local de prova (s) antes de decorrido o tempo mínimo de 
permanência. 
 
Da Prova Objetiva 
 
5.22 A prova objetiva será realizada no dia 04/06/2017 a partir das 09h00, horário 
em que serão fechados os portões. 
 
5.22.1 A confirmação da data e local de realização da Prova será divulgada no Mural 
da Prefeitura Municipal de Dracena e nos sites www.bigadvice.com.br e 
www.dracena.sp.gov.br, conforme Cronograma deste Processo Seletivo – Anexo V.  
 
5.22.2 Havendo alteração da data prevista, as provas poderão ocorrer em domingos 
ou feriados. O acompanhamento da divulgação da data da prova é de 
responsabilidade exclusiva do candidato. 
 
5.23 Para a realização da prova objetiva, o candidato receberá a folha de respostas 
e o caderno de questões da prova objetiva simultaneamente. 
 
5.23.1 É de responsabilidade do candidato a leitura das instruções contidas na folha 
de respostas e no caderno de questões da prova objetiva, não podendo ser alegada 
qualquer espécie de desconhecimento. 
 
5.23.2 Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de respostas por erro do 
candidato. 
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5.23.3 A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do 
candidato, é o único documento válido para a correção eletrônica e deverá ser 
entregue, no final da prova, ao fiscal de sala, juntamente com o caderno de 
questões. 
 
5.23.4 O candidato deverá transcrever as respostas para a folha de respostas, com 
caneta esferográfica de material transparente de tinta de cor azul ou preta, bem 
como assinar no campo apropriado. 
 
5.23.5 O candidato que tenha solicitado fiscal transcritor, provas em braile ou 
ampliada, deverá indicar os alvéolos a serem preenchidos pelo fiscal designado para 
tal finalidade. 
 
5.23.6 Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem 
questão não respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma 
delas esteja correta. 
 
5.23.7 Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas 
ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho do candidato. 
 
5.23.8 Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será 
concedido tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão da 
prova objetiva ou procedendo à transcrição para a folha de respostas. 
 
5.23.9 Ao final da prova, o candidato deverá entregar o caderno de questões da 
prova objetiva e a folha de repostas ao fiscal da sala. 
 
5.23.10 Os 03 (três) últimos candidatos presentes nas salas de aplicação da(s) 
prova(s) deverão aguardar o fechamento dos envelopes das provas e demais 
documentos e assina-los. 
 
5.23.11 O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado, no site 
www.bigadvice.com.br, conforme Anexo V – Cronograma do Processo Seletivo. 
 
5.23.12 O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado no Mural da Prefeitura 
Municipal de Dracena e nos sites www.bigadvice.com.br e www.dracena.sp.gov.br, 
conforme Anexo V – Cronograma do Processo Seletivo. 
 
 
VI – DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO 
 
6.1 Da Prova Objetiva 
 
6.1.1 A prova objetiva será avaliada na escala de 0 a 100 pontos. 
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6.1.2 A nota da prova objetiva será obtida pela fórmula: 
 
NP = NA x 100 
              TQ 
Onde: 
NP = Nota da prova 
NA = Número de acertos 
TQ = Total de questões da prova 
 
6.1.3 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente do total de pontos. 
 
6.1.4 A prova será de caráter eliminatório, classificatório e serão aprovados os 
candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50 (cinquenta). 
 
6.1.5 O candidato que não obtiver nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos 
será eliminado do Processo Seletivo. 
 
6.1.6 A Prova de Títulos será considerada somente para os candidatos classificados 
na Prova Objetiva, conforme itens 6.1.4 e 6.1.5.  
 
 
VII – DA PROVA DE TÍTULOS 
 
7.1 Todos os candidatos inscritos deverão entregar seus títulos no mesmo dia e 
local da realização da Prova Objetiva junto com o recibo impresso em 02 (duas) vias 
– Anexo IV deste Edital. 
 
7.1.1 A entrega, mediante recibo – Anexo IV, será efetuada após a realização da 
Prova Objetiva em sala específica. 
 
7.2 Serão considerados os seguintes Títulos: 
  
Para a função ASSISTENTE SOCIAL 

ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS VALOR 

Formação ou Especialização em Terapia 
Familiar 

02 (dois) pontos - máximo um 
título 

 
Para a função PSICÓLOGO 

ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS VALOR 

Especialização em saúde mental e em terapia 
familiar (1º nível completo) ou com 
especialização no tratamento de dependentes 
de álcool e drogas 

02 (dois) pontos - máximo um 
título 

 
Para a função TERAPEUTA OCUPACIONAL 



PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 
Avenida José Bonifácio, nº 1.437, Centro | CEP 17900-000 - Dracena - SP 

Fone: (18) 3821-8000 | Site: www.dracena.sp.gov.br 

 

ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS VALOR 

Especialização no tratamento de dependentes 
de álcool e drogas 

02 (dois) pontos - máximo um 
título 

 
7.3 Serão pontuados como títulos, Certificado/Declaração em papel timbrado da 
instituição, contendo assinatura e identificação do responsável e a respectiva carga 
horária, que ateste sobre a conclusão total do curso e aprovação e entrega do TCC 
– Trabalho de Conclusão de Curso. 
 
7.4 Os títulos obtidos no exterior deverão ser revalidados por universidades oficiais 
que mantenham cursos congêneres, credenciados junto aos órgãos competentes e 
deverão ser traduzidos por tradutor oficial juramentado. 
 
7.5 O título de curso realizado no exterior somente será considerado válido se o 
documento estiver traduzido para o Português por tradutor juramentado e em 
conformidade com as normas estabelecidas na Resolução nº 01 de 03/04/2001 da 
Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação. 
 
7.6 Os candidatos deverão apresentar na data das provas, até 30 (trinta minutos) 
após o encerramento das mesmas, em salas especialmente designadas, CÓPIA 
REPROGRÁFICA AUTENTICADA (frente e verso) EM CARTÓRIO DE EVENTUAIS 
TÍTULOS que possuam. Não serão considerados os títulos apresentados, por 
qualquer forma, fora do dia e horário acima determinados e estes deverão ser 
apresentados e entregues em envelope identificado com nome, cargo e número de 
inscrição do candidato, conforme o modelo abaixo, que após conferência, será 
fechado, emitindo-se comprovante de recebimento. 
 

 
 
7.7 Não serão aceitos protocolos de documentos referentes a títulos. As cópias 
reprográficas deverão ser autenticadas EXCLUSIVAMENTE em cartório. 
 
7.8 Não haverá segunda chamada para a entrega dos títulos, qualquer que seja o 
motivo de impedimento do candidato que não os apresentar no dia e horário 
determinados. 
 
7.9 Não haverá desclassificação do candidato pela não apresentação dos títulos. 
 
7.10 Não serão pontuadas como título, graduação ou pós-graduação, quando 
exigidas como pré-requisito. Quando o título apresentado se constituir em um dos 
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pré-requisitos, a graduação deverá ser apresentada, sob pena de ser considerado 
pré-requisito e não título. 
 
7.11 Não serão recebidos/analisados os documentos originais e as cópias simples. 
 
7.12 É vedada a pontuação de qualquer curso/documento que não preencher todas 
as condições previstas neste capítulo.  
 
7.13 O protocolo da relação de títulos, com o recibo emitido pela Big Advice 
Assessoria e Consultoria com assinatura do responsável pelo recebimento dos 
documentos, será entregue ao candidato após o recebimento. 
 
7.14 Entregue a relação dos títulos, não serão aceitos pedidos de inclusão de 
documentos, sob qualquer hipótese ou alegação. 
 
7.15 Em hipótese alguma, serão recebidos títulos apresentados fora do prazo, local 
e horário estabelecidos ou em desacordo com o disposto neste capítulo.  
 
7.16 Se comprovada, em qualquer tempo, a irregularidade ou ilegalidade na 
obtenção dos títulos constantes da tabela apresentada no Anexo IV, o candidato terá 
anulada a respectiva pontuação e, comprovada a culpa do mesmo, será excluído do 
processo seletivo. 
 
7.17 No ato da entrega, a Ficha de Títulos (Anexo IV) deverá estar devidamente 
preenchida e assinada e os documentos autenticados no ato do recebimento.  
 
7.18 A análise da prova de títulos será feita pela Big Advice Assessoria e 
Consultoria. 
 
 
VIII – DA PONTUAÇÃO FINAL 
 
8.1 A pontuação final dos candidatos classificados será a soma da nota obtida na 
Prova Objetiva com os pontos obtidos na Prova de Títulos. 
 
 
IX - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 
9.1 Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da 
pontuação final. 
 
9.2 Em caso de igualdade da pontuação final serão aplicados, sucessivamente, os 
seguintes critérios de desempate ao candidato: 
 
a) com maior idade; 
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b) que obtiver maior pontuação nas questões Específicas, se o caso; 
 
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa; 
 
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática, se o caso. 
 
e) maior participação em júri. 
 
9.2.1 Persistindo, ainda, o empate, poderá haver sorteio na presença dos candidatos 
envolvidos. 
 
9.3 Os candidatos classificados serão enumerados, por Função, em duas listas, 
sendo uma geral (todos os candidatos aprovados) e outra especial (candidatos 
deficientes aprovados), se for o caso. 
 
 
X – DOS RECURSOS 
 
10.1 O prazo para interposição de recurso será nos prazos previstos no Anexo V 
deste Edital. 
 
10.2 Em caso de interposição de recurso, o candidato deverá acessar o site 
www.bigadvice.com.br  fale conosco  escolher assunto: “Recurso” e: 
 
10.2.1 Escolher o tipo de recurso: 
 
a) Da Publicação do Edital; 
 
b) Da Divulgação da Lista de Inscritos; 
 
c) Da divulgação dos gabaritos e caderno de prova; 
 
d) Da divulgação da Classificação / Notas; 
 
10.2.2 Preencher os dados obrigatórios e enviar. Do envio, será emitido recibo 
eletrônico. 
 
10.2.3 Os recursos são enviados e recebidos eletronicamente, portanto, serão 
analisados somente os preenchidos corretamente. 
 
10.2.4 O recurso especificado no “caput” deste item não será aceito por meio de fac-
símile, email, protocolado, pessoalmente ou por qualquer outro meio, exceto o 
previsto neste Capítulo. 
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10.3 Quando o recurso se referir ao gabarito da prova objetiva, deverá ser elaborado 
de forma individualizada, ou seja, 01 (um) recurso para cada questão e a decisão 
será tomada mediante parecer técnico da Banca Examinadora. 
 
10.3.1 No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse 
poderá, eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para 
uma nota/classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a 
desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para 
habilitação. 
 
10.3.2 A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso contra o gabarito e 
contra o resultado das diversas etapas do Processo Seletivo será publicada no 
Mural da Prefeitura Municipal de Dracena e nos sites www.bigadvice.com.br e 
www.dracena.sp.gov.br. 
 
10.3.3 O gabarito divulgado poderá ser alterado em função da análise dos recursos 
interpostos e, caso haja anulação ou alteração de gabarito, as provas serão 
corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo. 
 
10.4 A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os 
candidatos presentes na respectiva prova. 
 
10.5 No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas 
do Processo Seletivo, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa 
seguinte. 
 
10.6. A Banca Examinadora constitui última instância para os recursos, sendo 
soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
 
10.7 O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital não 
será conhecido, bem como não será conhecido aquele que não apresentar 
fundamentação e embasamento, ou aquele que não atender às instruções 
constantes no item 10.2. 
 
10.8 Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso e/ou 
pedido de reconsideração. 
 
10.9 Somente serão considerados os recursos interpostos para a fase a que se 
referem e no prazo estipulado, não sendo aceito, portanto, recursos interpostos em 
prazo destinado a evento diverso daquele em andamento. O candidato que não 
interpuser recurso no prazo mencionado será responsável pelas consequências 
advindas de sua omissão. 
 
10.10 A interposição de recursos não obsta o regular andamento das demais fases 
deste Processo Seletivo. 
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XI – DA CONTRATAÇÃO 
 
11.1 Após a homologação do resultado final do processo seletivo, a Prefeitura 
Municipal de Dracena responsabilizar-se-á pela divulgação de acordo com 
legislação municipal vigente. 
 
 
XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
12.1 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos, enquanto não consumada a providência do evento que lhes disser 
respeito, circunstância que será mencionada em Comunicado ou Aviso Oficial, 
oportunamente divulgado no Mural da Prefeitura Municipal de Dracena e nos sites 
www.bigadvice.com.br e www.dracena.sp.gov.br. 
 
12.2 Qualquer inexatidão e/ou irregularidade constatada nas informações e 
documentos do candidato, mesmo que já tenha sido divulgado o resultado deste 
Processo Seletivo e embora tenha obtido aprovação, levará a sua eliminação, sem 
direito a recurso, sendo considerados nulos os atos decorrentes da sua inscrição. 
 
12.3 A Big Advice Assessoria e Consultoria não se responsabiliza por quaisquer 
cursos, textos e apostilas referentes a este Processo Seletivo. 
 
12.4 O candidato que necessitar atualizar seus dados pessoais e/ou endereço 
residencial, poderá fazê-lo conforme item 5.18 deste edital, até a data de publicação 
da homologação dos resultados, e após esta data, junto a Prefeitura Municipal de 
Dracena, Avenida José Bonifácio, nº 1.437, Centro - Dracena – SP - Fones: (18) 
3821-8000, ou enviar a documentação via SEDEX com AR, para o mesmo 
endereço, aos cuidados da Comissão Organizadora do Processo Seletivo nº 
001/2017. 
 
12.5 Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, informações a respeito de datas e 
horários de realização das provas e demais eventos. O candidato deverá observar 
rigorosamente as formas de divulgação estabelecidas neste Edital e demais 
publicações no Mural da Prefeitura Municipal de Dracena e nos sites 
www.bigadvice.com.br e www.dracena.sp.gov.br. 
 
12.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do Processo 
Seletivo ouvida a Big Advice Assessoria e Consultoria. 
  
12.7 A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a 
qualquer tempo, em especial por ocasião da contratação, acarretarão a nulidade da 

http://www.bigadvice.com.br/
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inscrição com todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de 
ordem administrativa, cível ou criminal. 
 
12.8 Caberá à Prefeitura Municipal de Dracena a homologação deste Processo 
Seletivo. 
 
12.9 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e 
alterações posteriores não serão objetos de avaliação da(s) prova(s) neste Processo 
Seletivo. 
 
12.10 As informações sobre o presente Processo Seletivo serão prestadas pelo 
email contato@bigadvice.com.br (colocar no assunto: Processo Seletivo nº 01/2017 
do Município de Dracena - SP), sendo que após a classificação definitiva, as 
informações serão de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Dracena. 
 
12.11 A Prefeitura Municipal de Dracena e a Big Advice Assessoria e Consultoria se 
eximem das despesas decorrentes de viagens e estadas dos candidatos para 
comparecimento a qualquer fase deste Processo Seletivo e de documentos/objetos 
esquecido ou danificados no local ou sala de prova(s). 
 
12.12 A Prefeitura Municipal de Dracena e a Big Advice Assessoria e Consultoria 
não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de: 
 
a) endereço não atualizado; 
 
b) endereço de difícil acesso; 
 
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou 
endereço errado do candidato; 
 
d) correspondência recebida por terceiros. 
 
12.13 A Prefeitura Municipal de Dracena e a Big Advice Assessoria e Consultoria 
não emitirão Declaração de Aprovação no Processo Seletivo, sendo a própria 
publicação documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
 
12.14 Todas as convocações, avisos e resultados referentes à realização deste 
Processo Seletivo serão divulgados no Mural da Prefeitura Municipal de Dracena e 
nos sites www.bigadvice.com.br e www.dracena.sp.gov.br, sendo de inteira 
responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não podendo ser alegada 
qualquer espécie de desconhecimento. 
 
12.15 Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá 
como referência o horário oficial de Brasília. 
 

mailto:contato@bigadvice.com.br
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12.16 Decorridos 90 dias da data da homologação e não caracterizando qualquer 
óbice, é facultada a incineração da(s) prova(s) e demais registros escritos, 
mantendo-se, porém, pelo prazo de validade do Processo Seletivo, os registros 
eletrônicos. 
 
12.17 Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, a Prefeitura 
Municipal de Dracena poderá anular a inscrição, prova(s) ou contratação do 
candidato, verificadas falsidades de declaração ou irregularidade no Certame. 
 
12.18 O candidato será considerado desistente e excluído do Processo Seletivo 
quando não comparecer às convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua 
desistência por escrito. 
 
12.19 Salvo as exceções previstas no presente edital, durante a realização de 
qualquer prova e/ou fase deste Processo Seletivo não será permitida a permanência 
de acompanhantes, terceiros ou candidatos que realizaram ou realizarão prova e/ou 
fase nos locais de aplicação, seja qual for o motivo alegado. 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 

 
 
 
 

Dracena, 20 de abril de 2017. 
 

 
 
 
 
 

Julianio Brito Bertolini 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

LÍNGUA PORTUGUESA (para todas as Funções) 
Fonema. Sílaba. Ortografia. Classes de Palavras: substantivo, adjetivo, preposição, 
conjunção, advérbio, verbo, pronome, numeral, interjeição e artigo. Acentuação. 
Concordância nominal. Concordância Verbal. Sinais de Pontuação. Uso da Crase. 
Colocação dos pronomes nas frases. Análise Sintática Período Simples e Composto. 
Figuras de Linguagem. Interpretação de Textos.  
 
MATEMÁTICA (para todas as Funções) 
Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de denominadores. 
Regra de três simples e composta. Porcentagem. Juros Simples. Conjunto de números 
reais. Fatoração de expressão algébrica. Expressão algébrica – operações. Expressões 
fracionárias – operações – simplificação. Números complexos. Operação com números 
inteiros e fracionários. MDC e MMC. Raiz quadrada. Sistema de medidas: comprimento, 
superfície, massa, capacidade, tempo e volume. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Auxiliar de Enfermagem: Fundamentos de Enfermagem, Ética e Legislação 
Profissional, Enfermagem na Saúde do Adulto, Enfermagem em Centro Cirúrgico e 
Centro de Material, Enfermagem na Saúde do Recém-Nascido, da 
Criança e Adolescente, Enfermagem na Saúde da Mulher, Saúde Coletiva, 
Enfermagem na Família, Enfermagem na Saúde Mental e Psiquiatria, Cuidados 
de Enfermagem no Preparo e Administração de Medicamentos, Segurança do 
Paciente, Humanização na Assistência de Enfermagem. 
 
Assistente Social: A identidade da profissão do Serviço Social e seus 
determinantes ideopolíticos. O espaço ocupacional e as relações sociais que são 
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estabelecidas pelo Serviço Social. A Questão Social, o contexto conjuntural, 
profissional e as perspectivas teórico-metodológicas do Serviço Social pós-
reconceituação. O Serviço Social na contemporaneidade: as novas exigências do 
mercado de trabalho. O espaço sócio-ocupacional do Serviço Social e as diferentes 
estratégias de intervenção profissional. As possibilidades, os limites e as demandas 
para o Serviço Social na esfera pública, privada e nas ONG’s. A instrumentalidade 
como elemento da intervenção profissional. O planejamento da intervenção e a 
elaboração de planos, programas, projetos e pesquisas na implantação de políticas 
sociais. Análise da questão social. Fundamentos históricos, teóricos e metodológicos 
do Serviço Social. Os fundamentos éticos da profissão. A consolidação da LOAS e 
seus pressupostos teóricos. O novo reordenamento da Assistência Social e suas 
interfaces com os segmentos da infância e juventude, mulheres, idosos, família, 
pessoa com deficiência. A política social brasileira e os programas sociais de 
transferência de renda na contemporaneidade: bolsa família, PETI, etc. Plano 
Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à 
Convivência Familiar e Comunitária. Política Nacional de Assistência Social. Estatuto 
da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais. NOB RH/SUAS. 
 
Psicólogo: Políticas Públicas da Saúde Mental no Brasil (implantação e 
legislações). História da Psicologia (área de atuação, teorias, técnicas e métodos 
psicológicos de intervenções). Psicodiagnóstico com suas principais aplicações 
(entrevista, avaliação, interpretação, aplicação, diagnóstico e testes psicológicos). 
Aspectos gerais da Psicopatologia (conceituação, sintomas, alterações e doenças 
de natureza psíquicas, neurose, perversões e síndromes). Código de Ética do 
Psicólogo (resoluções, legislação, decretos e prática profissional). Psicologia 
Hospitalar/Saúde (atuação do psicólogo nas perspectivas multidisciplinar e 
interdisciplinar). Psicologia do Desenvolvimento e de Aprendizagem, Psicanálise 
(principais autores e suas contribuições teóricas). 
 
Terapeuta Ocupacional: Ética profissional e responsabilidade. Trabalho em equipe. 
Informações sobre atividades multi e interdisciplinares em saúde. Saúde coletiva e do 
trabalho. Tópicos em saúde mental e reforma psiquiátrica e rede de reabilitação 
psicossocial. Modelos de atenção em saúde e a atuação do Terapeuta Ocupacional na 
saúde pública. A inserção no trabalho das pessoas em situação de desvantagem. Saúde 
mental da criança. Reabilitação psicossocial, física e inclusão. Atividades e recursos 
terapêuticos em terapia ocupacional. Transformação e adaptação de recursos materiais 
e ambientais. Fundamentos de Terapia Ocupacional: Conceituação. Histórico e 
evolução. Objetivos gerais. Modelos em Terapia Ocupacional. Terapia Ocupacional nas 
disfunções físicas. Princípios básicos do tratamento; Avaliação; Objetivos; Seleção e 
análise de atividades; Programa de tratamento; Cinesiologia aplicada (grupos de ação 
muscular, tipos de tratamento muscular, tipos de movimento); Reeducação muscular; 
facilitação neuromuscular, proprioceptiva (princípios, técnicas básicas); Tratamento da 
coordenação (causas de incoordenação); Tipos de preensão; Mobilização das 
articulações, causas de rigidez articular, finalidades do tratamento, lesões articuladas, 
contraturas e aderências, determinação da mobilidade articular; Atividades da vida 
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diária: AVDs (no leito, na cadeira de rodas, transferências, higiene, alimentação, 
vestuário, deambulação e transporte); Atividades de vida prática: AVPs; próteses, 
órteses e adaptações (finalidades e tipos); Terapia Ocupacional aplicada às condições 
neuro musculoesquelético: Terapia Ocupacional Neurológica: Terapia Ocupacional 
Neuropediátrica; Terapia Ocupacional Reumatológica; Terapia Ocupacional Traumato-
ortopédica; Terapia Ocupacional Geriátrica e Gerontológica. Terapia Ocupacional em 
psiquiatria e Saúde Mental: Principais enfermidades e/ou transtornos: Objetivo de 
Terapia Ocupacional e estratégias de intervenção nas: oligofrenias; psicoses orgânicas; 
esquizofrenias; psicoses afetivas; transtornos de personalidade; neuroses; alcoolismo; 
abuso de fármacos e drogas; distúrbios psicossomáticos; terapia ocupacional e a 
reabilitação psicossocial. Temas Transversais. 
 

 
 
 
 
 

ANEXO II 
 

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 
 

ASSISTENTE SOCIAL: 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 sócio-econômicas dos indivíduos e da comunidade, de forma a orientá-los e 
promover seu desenvolvimento; planejar, executar e analisar pesquisas sócio-
econômicas, 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 



PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 
Avenida José Bonifácio, nº 1.437, Centro | CEP 17900-000 - Dracena - SP 

Fone: (18) 3821-8000 | Site: www.dracena.sp.gov.br 

 

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, 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 
sócio-assistenciais; 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 ENFERMAGEM: prestar cuidados de conforto material, moral e de 
higiene pessoal aos pacientes, fazer curativos, aplicar injeções, ministrar medicamentos 
e imunizantes, nas condições prescritas; observar e registrar os sintomas apresentados 
pelos  pacientes, comunicando as alterações do quadro clínico ao enfermeiro ou ao 
responsável pela Unidade; fazer controle de sinais vitais, pesar e mensurar o paciente; 
preparar  o paciente coletar materiais para exames de laboratório; realizar pré e pós 
consultas; preparar os pacientes para consultas médicas ou de enfermagem; fazer 
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instrumentação em intervenções cirúrgicas e exames complementares; auxiliar na 
manutenção dos padrões de assistência de enfermagem; zelar pelo uso adequado, 
higiene, esterilização, guarda e conservação dos materiais, instrumentos, aparelhos e 
equipamentos de trabalho; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato. 

PSICÓLOGO: compete realiza 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 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 microsistemas; 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 analise 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 
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atividades meio. Promove estudos sobre características psicossociais de grupos étnicos, 
religiosos, classes e segmentos sociais nacionais, culturais, intra e 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 sócio-assistenciais; 
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 leva-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 delinqüência, 
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 delinqüência 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 
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informais e nas comunicações e relações de poder. Pode trabalhar o campo das forças 
instituídas e instituintes, intervindo nos processos psicológicos que afetam a estrutura 
institucional. Pode promover estudos sobre características psicossociais de grupos 
étnicos, religioso, 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. 

TERAPEUTA OCUPACIONAL prestar atendimento à comunidade e aos casos 
encaminhados à unidade de saúde, que necessitam de terapia, estabelecendo tarefas 
de acordo com as prescrições médicas; organizar, preparar e executar programas 
ocupacionais, baseando-se em características e sintomas dos casos em tratamento, 
para propiciar aos pacientes uma terapêutica que possa despertar, desenvolver, ou 
aproveitar seu interesse por determinados trabalhos; planejar, executar ou supervisionar 
trabalhos individuais ou em pequenos grupos, desenvolvendo no paciente atividades 
criativas, estabelecendo as tarefas de acordo com as prescrições médicas, para 
possibilitar a redução ou cura das deficiências  do paciente e melhorar o seu estado 
psicológico; dirigir e orientar os trabalhos, supervisionando os pacientes na execução 
das tarefas, auxiliando-os no desenvolvimento de programas, para apressar sua 
reabilitação; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 
 

ANEXO III 
 

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO 
 
 

À Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 
 
Eu, ___________________________________________________________, 

(nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) do RG nº (xxxxxxxxx), e do 

CPF nº (xxxxxxxxxxxxx), residente e domiciliado(a) na (xxxxxxxxxxxxxxxx), 

inscrito(a) no Processo Seletivo nº 01/2017 da Prefeitura de Dracena, para a Função 

de (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), venho, através deste, solicitar, nos termos Lei Municipal 

n° 2977 de 20 de julho de 2001 e Decreto nº 6.097 de 04 de novembro de 2011, 

isenção da taxa de inscrição. A fim de comprovar que tenho direito ao benefício, 

segue comprovantes conforme exige o edital de abertura de inscrição. 
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Por fim, informo que estou ciente que o deferimento ou indeferimento de isenção da 

taxa de inscrição será divulgado conforme Cronograma – Anexo V do Processo 

Seletivo. 

 
 

 
Dracena, 27 de abril de 2017. 

 
 
 
 
 

Assinatura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 
 

FORMULÁRIO PARA ENTREGA DOS TÍTULOS 
 

Prefeitura Municipal de DRACENA - SP – Processo Seletivo 001/2017 
 

Obs.: Preencher duas vias (uma das vias será o protocolo do candidato) 
 
 
NOME DO CANDIDATO: _____________________________________________________ 
 
 
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________ RG: _________________________________ 
 
 
Marque com um X uma das opções abaixo: 
 
 
 

ASSISTENTE SOCIAL 

ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS VALOR 

Formação ou Especialização em Terapia Familiar 
02 (dois) pontos - máximo um 
título 
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Para a função PSICÓLOGO  

ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS VALOR 

Especialização em saúde mental e em terapia 
familiar (1º nível completo) ou com 
especialização no tratamento de dependentes de 
álcool  e drogas 

02 (dois) pontos - máximo um 
título 

 
 
 
Para a função TERAPEUTA OCUPACIONAL 

ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS VALOR 

Especialização no tratamento de dependentes de 
álcool e drogas 

02 (dois) pontos - máximo um 
título 

 
 
 
Nº de folhas anexas:__________  
 
Assinatura do candidato: ____________________________  
 
Data: 04/06/2017 

 
 
 

ANEXO V 
 

CRONOGRAMA 
 
 

PROCEDIMENTO DATAS 

Publicação do Edital 20/04/2017 

Inscrições 
27/04/2017 a 
08/05/2017 

Solicitação de isenção do valor de inscrição 27/04/2017 

Divulgação do deferimento e indeferimento de isenção 02/05/2017 

Prazo de Recurso do indeferimento de isenção 03/05/2017 

Divulgação da Homologação dos isentos 05/05/2017 

Término do Prazo do Período de Inscrição e 
disponibilização do boleto 

08/05/2017 (16h) 

Data limite para pagamento das inscrições 09/05/2017 

Divulgação da Relação de Candidatos  16/05/2017 

Prazo de Recursos com relação aos candidatos 
Inscritos 

 
17, 18, e 19/05/2017 

Divulgação da Retificação da Relação dos Candidatos  
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Inscritos (se houver) Inscritos e Indicação do Local e 
Horário da realização das Provas 

24/05/2017 

Realização das Provas Objetivas 04/06/2017 

Divulgação do caderno de questões da Prova Objetiva 
 
04/06/2017 

Divulgação de Gabarito da Prova Objetiva 04/06/2017 

Prazo de Recursos com relação ao Gabarito da Prova 
Objetiva 

05, 06 e 07/06/2017 

Divulgação do Julgamento dos Recursos e Retificação 
e Homologação do Gabarito (se houver)  

 
20/06/2017 

Classificação final com a Nota de Prova de Títulos 20/06/2017 

Recurso da classificação final e da Nota de Títulos 21, 22 e 23/06/2017 

Publicação da Retificação e/ou Homologação do 
Resultado Final e Publicação da Homologação do 
Processo Seletivo 

27/06/2017 

* As datas acima poderão sofrer alterações com prévia divulgação. 
** Todas as divulgações referentes ao Processo Seletivo Simplificado serão 
realizadas no Mural da Prefeitura Municipal de Dracena e nos sites 
www.bigadvice.com.br e www.dracena.sp.gov.br. As publicações serão realizadas 
no Jornal Regional. 

http://www.bigadvice.com.br/

