
 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2003  

  
  A PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO DE ABREU, Estado de São Paulo, torna público na forma 
prevista no Artigo 37 da Constituição Federal a abertura de inscrições ao PROCESSO SELETIVO DE PROVAS, para o 
preenchimento das vagas do cargo abaixo especificado e as que vagarem ou forem criadas durante o prazo de validade 
previsto no presente Edital, providos pelo Regime Celetista. O Processo Seletivo será regido pelas instruções especiais 
constantes do presente Edital, Lei Orgânica, CLT – Consolidação das Leis do Trabalho e Legislação Municipal Pertinente. 
  
DA DENOMINAÇÃO - CARGA HORÁRIA- REFERÊNCIA - VAGAS -  VENCIMENTOS – TAXAS E REQUISITOS 
  
1.  NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO 
  

DENOMINAÇÃO C/H VAGAS VENC. TAXA DE INSCRIÇÃO 
Orientador Social 40 01 R$ 400,00 R$ 22,00 
 
2.   DAS INSCRIÇÕES 
2.1     - As inscrições estarão abertas no período de 13 a 17/10/2003, no horário das 8h às 11h e das 13h às 16h, na 
sede da Prefeitura Municipal, sita a Rua 27 de março, n.º 390 – Bento de Abreu – SP 
2.1.1  - As inscrições poderão ser feitas também através de Sedex, devendo para essa forma obter-se a ficha de 
inscrição apropriada que se acha disponibilizada na internet, site www.conatec.net, recolhendo-se o valor correspondente 
na forma de depósito bancário em qualquer agência do Banco do Brasil, em nome da CONATEC S/C Ltda, Agência 0938-
5 – conta corrente 8.300-3 e postalizando via sedex para a CONATEC S/C Ltda – Rua Maceió, 68, n.º 68 – CEP 17900-
000 – Dracena – SP, até 17 de outubro de 2003. Eventuais pedidos de inscrição postalizados após a data prevista, não 
serão aceitos. 
2.2    - São condições para inscrição: 
2.2.1  - Ser brasileiro ou estrangeiro nos termos da Emenda Constitucional,  n.º 19/98. 
2.2.2. - Não registrar antecedentes criminais; 
2.2.3  - Ter, até a data da realização das provas, idade mínima de  18 anos ; 
2.2.4  - Gozar de boa Saúde Física e Mental; 
2.2.5  - Estar no gozo dos direitos Políticos e Civis e, se do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar; 
2.2.6  - Possuir escolaridade e habilitação legal correspondente ao nível exigido; 
2.2.7. - Não ter sido demitido “a bem do serviço público” nas esferas: Federal, Estadual ou Municipal da Administração 
direta ou indireta; 
2.2.8  - A inscrição constará de preenchimento de requerimento e ficha que será fornecida ao candidato no local da 
inscrição e o recolhimento de emolumento no valor correspondente Rede Bancária Nacional em conta ESPECIAL da 
CONATEC – Consultoria, Assistência Técnica e Concursos S/C Ltda. 
2.3     - No ato da inscrição o candidato  deverá apresentar os seguintes documentos: 
2.3.1. - Cédula de Identidade ou Carteira de Trabalho; 
2.3.2  - Formulário de inscrição preenchido legivelmente, acompanhado de xerox do documento de identidade, 
conforme dispõe o presente Edital. 
2.3.3  - Comprovante de recolhimento do emolumento correspondente; 
2.3.4  - Quando do preenchimento do formulário de inscrição, o candidato portador de Deficiência Física deverá 
declarar o tipo e grau de Deficiência  que apresenta; 
2.3.5. - Os candidatos que necessitarem da prova especial ( BRAILE  ou AMPLIADA ), deverão requerê-la no momento 
da inscrição. Os candidatos  que não o fizerem, seja qual for o motivo alegado, não terão a prova especial preparada; 
2.3.6. - Os Deficientes Visuais “ cegos ” somente prestarão as provas mediante leitura através do sistema BRAILE, e 
suas respostas deverão ser transcritas também em BRAILE. Referidos candidatos deverão levar, para esse fim, no dia da 
aplicação das provas REGLETE E PUNÇÃO OU MÁQUINA ESPECÍFICA. 
2.4     - As  inscrições  poderão ser feitas pessoalmente ou por procuração individual,   mediante entrega do original 
ou cópia autenticada do respectivo mandato, acompanhado de cópia do Documento de Identidade do candidato. O 
procurador apresentará, ainda, para comprovação, o seu Documento de Identidade. 
2.5.    - O candidato deverá no ato da inscrição: 
2.5.1. - Retirar formulário de recolhimento do emolumento correspondente e recolhê-lo em qualquer Agência Bancária; 
2.5.2. - Retornar ao local de inscrição, apresentar o comprovante de recolhimento bancário, o Documento de 
Identidade, “original e xerox” , fornecer os elementos indispensáveis para preenchimento de formulário de inscrição, 
conferi-lo e assiná-lo, responsabilizando-se criminalmente por possíveis declarações falsas, cujos conteúdos possam influir 
no resultado; 
2.5.3. - A devolução do emolumento de inscrição somente ocorrerá se o Processo Seletivo não se realizar. A 
responsabilidade da devolução será da CONATEC – Consultoria, Assistência Técnica e Concursos S/C Ltda. 
2.6     - Se aprovado e nomeado, o candidato, por ocasião da posse deverá apresentar, além dos documentos 
constantes no presente Edital, os seguintes: Título Eleitoral, Quitação com o Serviço Militar, C.P.F. ,  Prova de 
Escolaridade e  Habilitação Legal, duas fotos 3X4, declaração de não ocupar cargo público e remunerado, exceto os 
acúmulos permitidos pela Lei,  atestados de antecedentes criminais  e demais necessários que lhe forem solicitados, sob 
pena de perda do direito à vaga. 

  



3.   DAS PROVAS 
3.1    -  DOS PRINCÍPIOS 
3.1.1  - O Processo Seletivo será de provas . 
3.1.2 - A duração da prova será de 2 (duas) horas. 
3.1.3  - O resultado das provas será apurado pela atribuição de uma nota de “0” (zero) a “10” (dez) pontos.  
3.1.4  - As provas escritas desenvolver-se-ão em forma de testes, através de questões de múltipla escolha, na forma 
estabelecida pela Comissão Examinadora. 
3.1.5  - Durante as provas não serão permitidas: consultas bibliográficas de qualquer espécie; utilização de máquina 
calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP, “WALKMAN” ou qualquer material que não seja o 
estritamente necessário para a realização das provas. 
3.1.6  - O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova, salvo em caso de extrema necessidade, desde 
que acompanhado de fiscal e autorizado pelo Coordenador da Sala; 
3.1.7  - O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 30 minutos do início das mesmas; 
3.1.8  - O candidato ao terminar a prova escrita, entregará ao Coordenador da Sala o caderno de questões e respectiva 
folha de resposta. 
3.1.9  - Não serão computadas questões não respondidas, que contenham rasuras , que tenham sido respondidas a 
lápis, ou que contenham mais de uma alternativa assinaladas. 
3.1.10- Por razões de ordem técnica e direitos autorais, a CONATEC não fornecerá exemplares do caderno de 
questões a candidatos ou a instituições de direito público ou privado, mesmo após o encerramento do Processo Seletivo. 

  
4.  DO TIPO DE PROVA  -   Nº DE QUESTÕES  -  VALORAÇÃO E CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO 
4.1 – NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO 
  

  Nº  de questões objetivas – Valoração (0 a 10)      Prova Prática   

CARGO Língua 
Portuguesa 

Matemática Conhec. 
Gerais 

Conhec. 
Específicos 

Total Valor por 
Questão 

Valoração de 

 0 a 10 
Critério para 

aprovação 

Orientador Social 10 10 10 10 40 0,25 Não Mínimo de 20 
acertos na Prova 

Objetiva. 

 
5.   DAS NORMAS 
5.1     - LOCAL  -  DIA  -  HORÁRIO  -  As provas escritas serão realizadas no dia 28 de outubro de 2003 às 20 horas, 
na Escola Municipal de Ensino Supletivo Irene Resina Migliorucci, sita a Rua Sampaio Vidal, n.º 265 – Bento de Abreu – 
SP. 
5.2    - Será disponibilizados no site www.conatec.net , com antecedência mínima de 3 (três) dias, o cartão de 
convocação. Essa comunicação não tem caráter oficial, e sim apenas informativa. 
5.3     - DOCUMENTOS E UTENSÍLIOS - Só serão admitidos às provas os candidatos que comparecerem munidos de 
seu protocolo de inscrição, documento de identidade constante do protocolo de inscrição (cédula de identidade ou carteira 
de trabalho) e caneta esferográfica azul ou preta.  
5.4     - COMPORTAMENTO  -  As provas 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 
Processo Seletivo e aos Fiscais o direito de excluir do recinto e eliminar do restante das provas o candidato cujo 
comportamento for considerado inadequado, bem como tomar medidas saneadoras, restabelecer critérios outros, para 
resguardar a execução individual e correta da provas. 
5.5     - Não haverá sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas e os candidatos 
deverão comparecer no mínimo com 30 minutos antes do horário marcado para o início das provas, após o que os portões 
serão fechados não sendo permitido  a entrada de candidatos retardatários.  
5.6    - É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados 
referentes a este Processo Seletivo, os quais serão afixados também nos quadros de aviso da Prefeitura, devendo ainda 
manter atualizado seu endereço. 

  
6.  DAS MATÉRIAS 
6.1     - As matérias  constantes das provas a que se submeterão os candidatos são as seguintes: 
LÍNGUA PORTUGUESA: FONOLOGIA: Conceitos básicos; Classificação dos fonemas; Sílabas; Encontros Vocálicos; 
Encontros Consonantais; Dígrafos; Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos; O Alfabeto português; 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 oblíquos; Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e formação das palavras; Conceitos básicos; 
Processos de formação das palavras; Derivação e Composição; Prefixos; Sufixos; Composição; Tipos de Composição; 
Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares; Classes de palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração; Termos 
Integrantes da Oração; Termos Acessórios da Oração e Vocativos; Orações Subordinadas e Coordenadas; Concordância 
Verbal e Nominal; Regência Verbal e Nominal; Colocação dos Termos da Oração; Colocação dos pronomes oblíquos e 
átonos; uso da próclise, uso da ênclise; funções e emprego do “que” e “se”. PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: 
O uso do hífen; O uso da Crase; Emprego dos Sinais de Pontuação; Interpretação e análise de textos. ESTILÍSTICA: 
Figuras de linguagem: Figuras de palavras ou tropos, Figuras de pensamento, Figuras de construção ou sintaxe, Vícios de 
linguagem. MATEMÁTICA: Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de denominadores; 
Equação de 2º grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: 
resolução – problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contra-domínio e imagem; Função 



do 1º grau – função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; 
Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica; Expressão 
algébrica – operações; Expressão fracionárias – operações  - simplificação; PA e PG; Sistemas Lineares; Números 
complexos; Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; 
Probabilidade; Função do 2º grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno, tangente, relaç ão fundamental; Geometria 
Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana. CONHECIMENTOS GERAIS: Cultura Geral, História e Geografia do 
Brasil; Atualidades Locais, Nacionais e Internacionais; Conhecimentos Gerais  Nacionais e Internacionais; Noções de 
Cidadania, Meio Ambiente (Ecologia); Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; Símbolos Nacionais. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  O Conhecimento da comunidade; O Estatuto da Criança e do Adolescente; As 
creches; As principais doenças da comunidade; Conhecimentos básicos da função; Conselho Tutelar; Conhecimentos 
sobre o Projeto Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano do Ministério da Previdência e Assistência Social; 
Declaração Universal dos Direitos Humanos; Cidadania e Constituição Brasileira. 

  
7.  DA CLASSIFICAÇÃO 
7.1     - A classificação final obedecerá a ordem decrescente de pontos. 

  
8.  DISPOSIÇÕES GERAIS 
8.1     - A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e condições do Processo 
Seletivo, estabelecidas no presente Edital e na Lei Orgânica do Município. 
8.2     - Na classificação final entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de preferência os seguintes: 
  a – casado, viúvo ou separado judicialmente; 

  b – maior número de filhos menores de 18 anos ou incapazes; 

  c – maior idade.  

  d – sorteio 
8.3.    - A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que verificadas 
posteriormente, eliminará o candidato do Processo Seletivo, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem 
prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da declaração. 
8.4.   - Na falta da cédula de identidade original poderá, a critério da Comissão, serem admitidos na sala de provas, os 
candidatos que apresentarem documentos outros, como carteira de trabalho, carteira do órgão de classe, certificado 
militar, carteira de habilitação com foto, desde que, permitam com clareza, a sua identificação. Não serão aceitos 
quaisquer outros documentos diferentes dos acima definidos. 
8.5     - Da divulgação oficial dos resultados e classificação caberão recursos fundamentados a Comissão Examinadora 
do Processo Seletivo, no prazo de “3” (três) dias. Decorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias, as provas poderão ser 
incineradas pela Comissão Examinadora, exceto aquelas para as quais foram apresentados recursos. Não serão aceitos 
recursos via postal, via fax e/ou via correio eletrônico. Em caso de contestação de questões, por qualquer alegação, 
deverá citar na petição recursal argumentação lógica e consistente, sua qualificação e o número da inscrição. Recursos 
inconsistentes e fora das especificações deste edital serão indeferidos. 
8.6     - A validade do presente Processo Seletivo, será  de “1” (um) ano contado da  homologação final dos resultados. 
8.7     - A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente a ordem de classificação, 
não gerando o fato de aprovação direito a nomeação. 
8.8     - Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito a aprovação em exame médico, elaborado por 
médicos especialmente designados pela Prefeitura Municipal de Bento de Abreu – SP e apresentação de documentos 
legais que lhe forem exigidos. 
8.9     - Apesar das vagas existentes os aprovados serão chamados conforme as necessidades locais, a critério da 
Administração. 
8.10   - O presente Processo Seletivo, objetiva a contratação pelo prazo determinado de “1” (um) ano, nos termos do 
artigo 37 da Constituição Federal e Lei Municipal n.º 1.226 de 21 de maio de 2002. Apesar das vagas existentes os 
aprovados serão chamados conforme as necessidades locais, a critério da Administração.  
8.11  - Nos termos do artigo 37, § 10º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 20, de 
04/06/98, é vedada a percepção simultânea de salários com proventos de aposentadoria, salvo nas hipóteses de 
acumulação remunerada, expressamente previstos pela Lei Maior. 

  
9.   DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1     - Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos no 
presente Edital e Lei Orgânica do Município serão resolvidos pela Comissão Examinadora do Processo Seletivo, 
constituída pela Prefeita Municipal através do Decreto n.º 1167 de 8 de outubro de 2003. 
9.2     - Os candidatos portadores de deficiência, “inscritos como tal”,  terão  reservadas 5%   (cinco por cento) das 
vagas, conforme dispõe a legislação Municipal vigente e também o Decreto 3.298 de 20 de dezembro de 1999. Se 
aprovados e classificados serão submetidos à exame médico que comprove ser a deficiência compatível com as funções 
inerentes ao cargo ou função. A perícia médica indicará a espécie e o grau e/ou nível de deficiência, com expressa 
referência ao Código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como à provável causa da 
deficiência. O candidato que, no ato da inscrição, se declarar portador de deficiência, se aprovado e classificado no 
Processo Seletivo, figurará em lista específica e na listagem de classificação geral. 
9.3     - A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior de irregularidade em documentos ou nas 
provas, eliminarão o candidato do Processo Seletivo. 
9.4     - O Conteúdo Programático das matérias é aquele constante do item 6.1, do presente Edital. 
9.5     - Os vencimentos constantes do item I do presente Edital, são referentes ao mês de outubro de 2003. 



9.6    - A Organização, aplicação e correção das provas ficará a cargo da CONATEC – Consultoria, Assistência 
Técnica e Concursos S/C Ltda. 

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

  
  

Bento de Abreu, 08 de outubro de 2003. 
  
  

Terezinha do Carmo Salesse 
Prefeita 

  
 


