
 
EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA PÚBLICA Nº 01/2010 

 
(Seleção Simplificada para Contratação de Profissionais para as funções de Assistente Social e Psicólogo, 

por Prazo Determinado) 
 
 

Edital de Abertura de Inscrições: 
 
A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Pitangueiras, Estado de 
São Paulo, torna público que fará realizar, em locais, datas e horários abaixo especificados, 
Seleção Simplificada Pública para a contratação de profissionais, para desempenharem 
funções de Assistente Social e Psicólogo(a), junto às Secretarias Municipais de Assistência Social e 
de Saúde,  nos termos da lei.  
 
I – DAS FUNÇÕES 
 
Função                                  Vencimentos               Carga Horária           Nr.Vagas 
 
Assistente Social     R$ 1.251,27           40 horas / semana  02 
 
Psicólogo(a)    R$ 1.251,27            20 horas/semana  02 

 
II - DAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIAS 
As(os) Assistentes Sociais atuarão em projetos objeto de convênios firmados pelo Município 
com a Secretaria de Estado da Promoção Social, especialmente os denominados “Renda 
Cidadã e CRAS”, e os Psicólogos, um atuará no projeto “CRAS” e o outro no Ambulatório de 
Saúde Mental. 
 
III - DA COMPETÊNCIA E DAS ATRIBUIÇÕES 
A) Assistente Social - Presta serviços de âmbito social, individualmente e/ou em grupos, 
identificando e analisando seus problemas e necessidades materiais e sociais, aplicando 
métodos e processos básicos do serviço social. As atividades terão como foco o atendimento à 
família em situação de risco ou violação e educação de filhos, conforme descrição detalhada 
para o cargo, constante no anexo XI, da Lei Complementar nº 2.490 de 29/12/2006, e sob 
supervisão da Secretaria de Saúde do Município. 
  
B) Psicólogo(a) - Realiza atendimento sócio-pscicológico, aplicando técnicas que contribuam 
para o desenvolvimento e aproveitamento do potencial humano e profissional, elaborando e 
aplicando técnicas psicológicas para possibilitar a orientação e o diagnóstico clínico. As 
atividades terão como foco o atendimento à pessoa em situação de risco ou violação, conforme 
descrição detalhada para o cargo, constante no anexo XI, da Lei Complementar nº 2.490 de 
29/12/2006, e sob supervisão da Secretaria a qual foi contratada. 
 
IV - DAS INSCRIÇÕES 
A) As inscrições serão realizadas nos dias úteis de 16 a 22 de junho de 2010, no horário das 
09:00 às 16:00 horas, na Secretaria Municipal de Educação,  localizada na Rua Bahia, nº 478, 



Centro, nesta cidade, onde o interessado receberá um protocolo de inscrição, que deverá ser 
apresentado no dia da prova. 
B) Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada; 
Para inscrever-se o candidato deverá preencher o requerimento de inscrição no processo 
seletivo, ciente de que as declarações apostas serão de sua responsabilidade, e que, caso 
apurada qualquer inverdade ou irregularidade ensejará sua desclassificação do presente 
processo seletivo  
C) Entregar cópia simples dos documentos abaixo: 
documento de identidade – são considerados documentos de identidade: Carteiras e/ou 
Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança Públicas, ou pelas Forças 
Armadas, ou pelo Ministério das Relações Exteriores ou pela Polícia Militar; Cédula de 
Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de 
Classe que, por Lei Federal, valem como documento de identidade como, por exemplo, as 
Carteiras do CRAS, CRP etc.; ou ainda Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na 
forma da Lei nº 9.503/1997); 
D) Original do comprovante de pagamento da taxa de inscrição, que deverá ser recolhida, 
através de guia a ser retirada no Balcão de Atendimento ao Público da Prefeitura Municipal, 
no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), com endereço na Rua Dr. Euclides Zanini Caldas, 66, 
Centro, Pitangueiras/SP 
 

Será permitida a inscrição por procuração, mediante entrega do original da mesma, 
acompanhada de cópia autenticada do documento de identidade do candidato e apresentação 
da identidade do procurador. 
- Deverá ser apresentada uma procuração para cada candidato, que ficará retida. 
- O candidato ou seu procurador é responsável pelas informações prestadas na Ficha de 
Inscrição, arcando o candidato com as conseqüências de eventuais erros no preenchimento 
daquele documento. 
 

- A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital. 
 

V - DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO 
 
1. O candidato aprovado no Processo de que trata este Edital será contratado se atender às 
seguintes exigências, na data da posse: 
a) ser brasileiro nato, naturalizado ou português em condição de igualdade de direitos com os 
brasileiros; no caso de ser português, comprovar a condição de igualdade e gozo dos direitos 
políticos na forma do art. 12, § 1º, da Constituição da República; 
b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
c) gozar dos direitos políticos; 
d) estar em dia com as obrigações eleitorais; 
e) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino; 
f) ter ensino superior completo, e inscrição no órgão de classe (Conselho Regional de 
Assistente Social para as(os) Assistentes Sociais e Conselho Regional de Psicologia para 
os(as) psicólogos (as)). 



g) aptidão física e mental. Os candidatos aprovados no Processo Seletivo serão submetidos a 
exames médicos e complementares, por Médico Oficial ou credenciado pela Prefeitura, que irá 
avaliar sua condição física e mental. 
 

2. O candidato que, na data da posse, não reunir os requisitos enumerados no item 1 deste 
Capítulo , perderá o direito à contratação. 
 

3. O candidato aprovado deverá apresentar os seguintes documentos como condição para 
sua contratação: 
a) Comprovante dos pré-requisitos/escolaridade previstos no Capítulo V; 
b) Título de eleitor, com Certidão de Quitação Eleitoral; 
c) Certificado de reservista, para os candidatos do sexo masculino; 
d) Certidão negativa de distribuição criminal, da Justiça Estadual; 
e) Cédula de identidade; 
f) Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; 
g) Documento de Inscrição no PIS-PASEP; 
h) 1 (uma) foto 3X4 recente; 
i) Certidão de nascimento ou casamento; 
Os documentos constantes nas letras a, b, c, e, f, g, i, poderão ser apresentados em forma de 
cópia autenticada. 
A não apresentação de qualquer um dos documentos comprobatórios fixados no presente 
Capítulo, dentro do prazo legal, tornará sem efeito sua contratação. 
 
VI - DAS PROVAS 
Este Processo seletivo será de provas. O processo será realizado em uma única fase: 
 
FASE ÚNICA – Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com nota mínima de 
50 pontos, para ambos os cargos 
 
MATÉRIA     NR.TOTAL DEQUESTÕES  DURAÇÃO DAPROVA(TOTAL) 
Língua Portuguesa    10     
Conhecimentos Específicos  30    03 horas 
 
2. Os conteúdos programáticos estão dispostos no ANEXO I deste Edital. 
3. A aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 27 de junho de 2010 (domingo), 
das 09:00 às 12:00 horas, nas dependências da Escola Municipal “Mário Rossin”, localizada 
na Rua Reinaldo Consoli, nº 35, Vila Caroni, nesta cidade. 
4. Não será permitido acesso ao local das provas, ao candidato que não se apresentar até 10 
(dez) minutos antes do horário designado para a realização das mesmas, munidos do 
documento de identidade e protocolo de inscrição. 
5. A aplicação das provas na data prevista dependerá da disponibilidade de locais adequados à 
realização das mesmas. 
6. O resultado das provas objetivas, com respectiva classificação será divulgado a partir do dia 
30 de junho de 2010, oportunidade em que será afixado no mural do Paço Municipal, 
publicado pelo Jornal Oficial do Município e publicado no endereço eletrônico 
www.pitangueiras.sp.gov.br. 
7. Será excluído do Processo Seletivo o candidato que: 



a) apresentar-se após o horário estabelecido, não se admitindo qualquer tolerância; 
b) não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado; 
c) não apresentar documento que bem o identifique; 
d) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal; 
e) ausentar-se do local de provas antes de decorrida uma hora do início das provas; 
f) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou 
em qualquer outro meio, que não o fornecido pela municipalidade no dia da aplicação das 
provas; 
g) ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas, Caderno de Questões ou outros 
materiais não permitidos, sem autorização; 
h) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte; 
i) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas; 
j) não devolver integralmente o material recebido; 
l) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro, anotação, 
impresso não permitido ou máquina calculadora ou similar; 
m) estiver fazendo uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação (bip, 
telefone celular, relógios digitais, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, 
gravador ou outros equipamentos similares), bem como protetores auriculares; 
n) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 
indevido 
 

 

VII - DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
A Comissão de Avaliação será composta por 03 (três) servidores das Secretarias da Promoção 
Social e da Saúde. 
 
VIII - DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO 
As provas objetivas serão avaliadas na escala de 0 a 100 e terão caráter Classificatório. Serão 
desclassificados do certame os candidatos que não obtiverem a nota mínima de 50 (cinqüenta) 
pontos, na prova objetiva. 
As questões das provas objetivas valerão 2,5 (dois inteiros e cinco décimos) pontos cada, 
somando 100 pontos no total. 
Para efeito de desempate serão adotados os seguintes critérios, nesta ordem: 
a) maior nota da Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos 
b)casado 
c) maior idade 
d) maior número de filhos menores de 18 anos 
- Caso persista o empate, a decisão será da Comissão de Avaliação. 
 
IX - DOS RECURSOS 
Os recursos deverão ocorrer a partir da publicação da lista de classificação final, bem como 
sua afixação no mural do Paço Municipal. O candidato que estiver em desacordo com a 
mesma, terá 02 (dois) dias úteis para requerer esclarecimentos junto à comissão de Avaliação 
das Secretarias. 
 



X - DO REGIME DE CONTRATAÇÃO 
O regime de contratação será o da C.L.T., não gerando estabilidade no serviço público para os 
servidores da área. 
Estes servidores ficarão vinculados ao Regime Geral de Previdência do Instituto Nacional da 
Seguridade Social – INSS. 
 

XI - DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO 
 O prazo da contratação será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, conforme as 
disposições legais, bem como, enquanto vigente os PROGRAMAS em que estão embasados 
este processo. 
 
XII - DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 
O presente processo seletivo terá validade de 01 (um) ano, cujo prazo será contado a partir da 
publicação do ATO ADMINISTRATIVO que HOMOLOGAR a classificação dos habilitados. 
 
XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentação, ainda que verificada 
posteriormente, eliminará o candidato do certame, anulando-se todos os atos decorrentes, não 
o eximindo de responsabilidade civil, penal e administrativa. 
 
 
 
Pitangueiras, 10 de junho de 2010. 
 
 
 

JOÃO BATISTA DE ANDRADE 
Prefeito do Município de Pitangueiras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVA OBJETIVA 
 
I – Língua Portuguesa (ambas funções):  
 
Interpretação de Texto. Acentuação gráfica. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, 
adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que 
imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. 
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e 
parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. 
 
II – Assistente Social  
 
Constituição Federal e Estadual – artigos relacionados à família, infância e juventude. 
Metodologia do Serviços Social. Política social e Serviço social. Serviços social e família. 
Serviço social e interdisciplinaridade. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – lei nº 
8.069/90). Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (lei nº 8.742/93).  
 
III – Psicólogo(a) 
 
Psicologia Geral: psicoterapia individual. Psicoterapia de grupo. Psicologia experimental. 
Metodologia. Ética. Noções de estatística, sociologia e filosofia. Psicologia do 
desenvolvimento. Teorias da personalidade e teoria psicanalítica. Abordagem centrada do 
cliente. Abordagem existencialista. Abordagem analítica. Abordagem gestáltica. Abordagem 
pscodramática. Abordagem psicossomática. Psicodiagnóstico: entrevista, bateria psicométrica: 
testes objetivos, pscomotores e nível intelectual. Observação lúdica. Conduta e 
encaminhamento. Psicologia hospitalar: interconsulta. Equipe multiprofissional. Pesquisa. 
Assistência domiciliar. Atendimento familiar. Pacientes terminais. Noções de psicopatologia 
geral. Nosologia psiquiátrica: transtornos psiquiátricos e suas manifestações sintomáticas. 
Modalidades de tratamentos biológicos e psicológicos atuais. A psicologia na equipe 
psiquiátrica multiprofissional. A psicologia nas diversas modalidades de atendimento. 
Programas comunitários: métodos, objetivos, indicações e limitações. Ética dos profissionais 
da saúde mental.      



 
 
 
 


