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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 002/2018 
 

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 que terá validade de 01 (um) ano 
podendo ser prorrogado por igual período. 
 
As contratações serão providas pelo Regime Estatutário nos termos das Leis 
Complementares nº 002/1992, nº 247/2005, Lei Complementar nº 321/2010 e 
nº 317/2010 e Lei nº 3.855/2011 e 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 
CONSCAM, obedecidas as normas deste Edital. 
 
A Comissão deste Processo Seletivo foi nomeada através do Decreto nº 7.090 
de 20/11/2018. 
 
I – DAS FUNÇÕES 

1.1 O Processo Seletivo Simplificado destina-se à formação de cadastro de 
reserva para atribuição de aulas da Escola Técnica Municipal De Ensino Médio 
De Dracena “Profª Izaura Sampaio” e das Oficinas Curriculares do Projeto 
“Criança Feliz / Mudarte”, da Escola de Tempo Integral “Guilherme Tammerik” 
e do Programa AABB Comunidade vinculadas à Secretaria Municipal De 
Dracena que consiste em seleção e classificação dos candidatos com 
habilitação específica para as funções descritas no item 1.3 deste edital. 
 
1.2As funções, salários, escolaridades e taxa de inscrição estão estabelecidos 
na tabela que segue: 
 
Ensino Médio 

Função 
Carga 

Horária 
Semanal 

Vencimento 
(R$) 

Escolaridade e 
Exigências 

Taxa de 
Inscrição 

Auxiliar de  
Desenvolvimento 

Educacional 
40 horas  R$ 1.209,76 Ensino Médio Completo 

 
R$ 11,66 

Cuidador de 
Aluno de 
Educação 
Especial 

40 horas  
 

R$ 1.051,84 
 

Ensino Médio Completo; 
capacitação mínima de 
60 (sessenta) horas na 
área de atendimento às 
pessoas portadoras de 
necessidades especiais 

 
 

R$ 11,66 
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e noções de informática.  

 
Ensino Superior 

Função 
Carga 

Horária 
Vencimento 

(R$) 
Escolaridade e 

Exigências 
Taxa de 

Inscrição 

PEB I - Professor 
de 

Acompanhamento 
Escolar 

15 horas/ 
aulas 

semanais 

R$ 14,86 
hora aula 

Licenciatura Plena em 
Pedagogia. 

 

R$ 12,39 

PEB I - Professor 
de Hora da Leitura 

15 horas/ 
aulas 

semanais 

R$ 14,86 
hora aula 

Licenciatura Plena em 
Pedagogia e/ou 

Licenciatura Plena em 
Letras. 

 

R$ 12,39 

PEB II - Professor 
de Informática 
Educacional 

15 horas/ 
aulas 

semanais 

R$ 14,86 
hora aula 

Licenciatura Plena em 
Computação ou 

Licenciatura 
Plena em Pedagogia, 

no caso da 
Pedagogia,ter curso 

que apresente estreita 
relação com a 
natureza de 

Informática, sendo: ou 
Aperfeiçoamento 

(mínimo 180 horas), 
ou Técnico, ou 

Bacharelado, ou “Lato 
Sensu” 

Especialização, ou 
“Stricto Sensu” 

Mestrado/Doutorado, 
com devido 

reconhecimento 
por Instituição de Nível 

Superior, e/ou 
Secretaria 

Estadual de Educação, 
e/ou 

Conselho Estadual de 
Educação e/ou 
Ministério da 
Educação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 12,39 

PEB I - Professor 
de Libras 

15 horas/ 
aulas 

semanais 

R$ 14,86 
hora aula 

Licenciatura em 
“Letras- Libras” e/ou 

Licenciatura Plena em 
Pedagogia com 
certificado de 

 
 

R$ 12,39 
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Habilitação 
reconhecido por órgão 

oficial e/ou 
Especialização com 
estreita relação em 

Libras e/ou Deficiência 
Auditiva com carga 

horária mínima de 360 
(trezentos e sessenta) 

horas. 

PEB II - Professor 
de Arte 

15 horas/ 
aulas 

semanais 

R$ 14,86 
hora aula 

Licenciatura Plena em 
Arte com habilitação 

específica na 
área. 

 
 

R$ 12,39 

PEB II - Professor 
de Educação 

Musical 
(Musicalização, 

Canto Coral, 
Cordas, 

Percussão, Sopro 
e Teclado) 

15 horas/ 
aulas 

semanais 

R$ 14,86 
hora aula 

Licenciatura Plena em 
Música ou Licenciatura 

Plena 
em Pedagogia, no 

caso da 
Pedagogia,ter curso 

que 
apresente estreita 

relação com a 
natureza de Música, 

sendo: 
Aperfeiçoamento 

(mínimo 180 horas), 
ou Técnico ou 

Bacharelado ou 
“Lato Sensu” 

Especialização, ou 
“Stricto Sensu” 

Mestrado/Doutorado, 
com devido 

reconhecimento 
por Instituição de Nível 

Superior, e/ou 
Secretaria 

Estadual de Educação, 
e/ou 

Conselho Estadual de 
Educação e/ou 
Ministério da 
Educação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 12,39 

PEB II - Professor 
de Dança 

15 horas/ 
aulas 

semanais 

R$ 14,86 
hora aula 

Licenciatura Plena em 
Educação Física com 

registro no CREF 
(Conselho Regional de 

 

R$ 12,39 
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Educação Física) 

PEB II - Professor 
de Capoeira 

15 horas/ 
aulas 

semanais 

R$ 14,86 
hora aula 

Licenciatura Plena em 
Educação Física com 

registro no CREF 
(Conselho Regional de 

Educação Física). 

 
 

R$ 12,39 

PEB II - Professor 
de Dama e Xadrez 

15 horas/ 
aulas 

semanais 

R$ 14,86 
hora aula 

Licenciatura Plena em 
Educação Física com 

registro no CREF 
(Conselho Regional de 

Educação Física). 

 
 

R$ 12,39 

PEB II - Professor 
de Futsal e Futebol 

de Campo 

15 horas/ 
aulas 

semanais 

R$ 14,86 
hora aula 

Licenciatura Plena em 
Educação Física com 

registro no CREF 
(Conselho Regional de 

Educação Física). 

 
 

R$ 12,39 

PEB II - Professor 
de Natação 

15 horas/ 
aulas 

semanais 

R$ 14,86 
hora aula 

Licenciatura Plena em 
Educação Física com 

registro no CREF 
(Conselho Regional de 

Educação Física). 

 
 

R$ 12,39 

PEB II - Professor 
de Atletismo 

15 horas/ 
aulas 

semanais 

R$ 14,86 
hora aula 

Licenciatura Plena em 
Educação Física com 

registro no CREF 
(Conselho Regional de 

Educação Física). 

 
 

R$ 12,39 

PEB II - Professor 
de Basquete 

15 horas/ 
aulas 

semanais 

R$ 14,86 
hora aula 

Licenciatura Plena em 
Educação Física com 

registro no CREF 
(Conselho Regional de 

Educação Física). 

 
 

R$ 12,39 

PEB II - Professor 
de Atividades 
Recreativas 

15 horas/ 
aulas 

semanais 

R$ 14,86 
hora aula 

Licenciatura Plena em 
Educação Física com 

registro no CREF 
(Conselho Regional de 

Educação Física). 

 
 

R$ 12,39 

PEB II - Professor 
de Teatro 

15 horas/ 
aulas 

semanais 

R$ 14,86 
hora aula 

 
Licenciatura Plena em 

Arte 
 

 

R$ 12,39 

Professor para 
Curso Técnico em 

Eletrotécnica e 
Mecânica  

De acordo 
com a 
Matriz 

Curricular 
do Curso 

R$ 14,86 
hora aula 

Licenciado na área ou 
componente 

curricular/disciplina do 
Curso e/ou graduados 

na área do 
Curso/Disciplina, não 

licenciados, portadores 

 
 

R$ 12,39 
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de certificados de 
formação pedagógica 
obtidos em cursos de 
Especialização, com 
no mínimo 120h e/ou 

graduados no 
componente 

curricular/disciplina ou 
na área do curso e/ou  

Curso Superior na 
área de atuação. 

Legenda: 
* Inscrições para candidatos com deficiência observar o item III deste edital. 

 
1.4 As atribuições constam no Anexo I deste Edital. 
 
1.5 Os salários das funções têm como base o mês de novembro de 2018. 
 
II – DAS INSCRIÇÕES 

2.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação tácita das 
normas e condições do Processo Seletivo Simplificado, 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 Simplificado. 
 
2.2 A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 27/11/2018 às 16 
horas do dia 05/12/2018, exclusivamente pela internet nos sites 
www.conscamweb.com.br. 
  
2.2.1 No ato da inscrição o candidato deverá indicar a função pretendida, 
devendo observar o item 4.8. 
 
2.2.1.1 Caso o candidato opte por mais de uma inscrição, deverá recolher o 
valor correspondente ao número de inscrições a ser realizado. 
 
2.2.1.2 Os candidatos poderão fazer mais de uma inscrição para as funções, 
conforme quadro abaixo: 
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1º Período 2º Período 
Auxiliar de Desenvolvimento Educacional Cuidador de Aluno de Educação Especial 

PEB I – Professor de Acompanhamento 
Escolar 

PEB I – Professor de Hora de Leitura 

Professor para Curso Técnico em 
Eletromecânica e Mecânica 

PEB II – Todos (Professor de Informática 
Educacional, Professor de Arte, Professor 
de Educação Musical, Professor de Dança, 
Professor de Capoeira, Professor de Dama 
e Xadrez, Professor de Futsal e Futebol de 
Campo, Professor de Natação, Professor de 
Atletismo, Professor de Basquete, Professor 
de Atividades Recreativas, Professor de 
Teatro) 

 
 
 

PEB I - Professor de Libras 

 
2.2.1.3 Em hipótese alguma o candidato poderá realizar mais de 1 (uma) prova 
no mesmo período. 
 
2.2.2. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-
símile, condicional ou fora do prazo estabelecido. 
 
2.3 Para se inscrever o candidato deverá preencher as condições para 
ocupação da função e entregar, na data da contratação, uma fotografia 3x4, 
além da comprovação de: 
 
a) ser brasileiro nos termos da Constituição Federal; 

b) comprovar o grau de escolaridade exigido para o exercício da função; 

c) encontrar-se no pleno gozo de seus direitos civis e políticos; 

d) estar quite com obrigações civis, militares e eleitorais; 

e) ter certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de 
candidato do sexo masculino; 

f) gozar de boa saúde, condição que será comprovada no processo de 
admissão através de laudo médico oficial, entregue no ato da contratação; 

g) não ter sofrido penalidades, quando no exercício de função ou cargo 
público, fato a ser comprovado no ato da contratação; 

h) Não ter antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus 
direitos civil e político, a ser comprovado no ato da contratação através de 
certidão de antecedentes criminais; 

i) apresentar, para fins de contratação nas funções onde houver a exigência, a 
comprovação da inscrição ou a devida regularização junto aos órgãos de 
classe; 
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j) possuir a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, no ato da 
contratação;  

k) e demais exigências contidas neste Edital. 

2.4 O pagamento do boleto de inscrição deverá ser feito em qualquer agência 
bancária ou casas lotéricas até o dia 05/12/2018. 
 
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. 
 
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 email contato@conscamweb.com.br, conforme Anexo V- 
Cronograma. 
 
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 através 
do site www.conscamweb.com.bre/ou pelo mural da Prefeitura Municipal de 
Dracena. 
 

http://www.bigadvice.com.br/
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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, anulada 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. 
 
2.8.1 Não deverá ser enviada à Prefeitura Municipal de Dracena ou à 
CONSCAM qualquer cópia de documento, exceto os documentos de deficiente. 
 
2.9 Informações complementares referentes à inscrição poderão ser solicitadas 
através do email contato@conscamweb.com.br.  
 
2.10 Para inscrever-se, o candidato deverá, durante o período das inscrições: 

 
a) acessar os sites www.conscamweb.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. 
 
2.11 A Prefeitura Municipal de Dracena reserva-se no direito de verificar a 
veracidade das informações prestadas pelo requerente. 

http://www.bigadvice.com.br/
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2.11.1 Caso alguma das informações seja inverídica, a Prefeitura Municipal de 
Dracena indeferirá o pedido, sem prejuízo da adoção de medidas judiciais 
cabíveis. 
 
2.11.2 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. 
 
2.12 Às 16 horas (horário de Brasília) do último dia do período das 
inscrições, a ficha de inscrição e o boleto bancário não estarão mais 
disponíveis no site. 
 
2.13 O descumprimento das instruções para inscrição pela internet implicará a 
não efetivação da inscrição. 
 
2.14 A Prefeitura Municipal de Dracena e a CONSCAM não se responsabilizam 
por solicitação de inscrição pela internet não recebida por motivo de ordem 
técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das 
linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados. 
 
2.15 O candidato que necessitar de condições especiais, inclusive prova braile, 
prova ampliada, etc., deverá, no período das inscrições, encaminhar por 
SEDEX à CONSCAM 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. 
 
2.15.1 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. 
 
2.15.2 O atendimento às condições especiais pleiteadas para a realização 
da(s) prova(s) ficará sujeito, por parte da Prefeitura Municipal de Dracena e da 
CONSCAM, à análise da viabilidade e razoabilidade do solicitado. 
 
2.16 Para efeito dos prazos estipulados neste Capítulo será considerada a data 
da postagem fixada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. 
 
2.17 O candidato com deficiência deverá observar ainda o Capítulo III – DA 
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. 
 
2.18 Não haverá devolução de importância paga, ainda que efetuada a mais, 
em duplicidade ou fora do período de inscrição, nem isenção total ou parcial de 
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pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado, exceto 
a isenção ao candidato amparado pela Lei Municipal nº 2977/2011. 
 
2.18.1 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. 
 
2.18.2 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. 
 
2.18.3 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. 
 
2.18.4 A Secretaria Municipal de Assistência Social, efetuará um estudo 
socioeconômico, analisando todos os aspectos de condições de vida do 
beneficiado, realizando inclusive visita “in loco”, para comprovar o efetivo 
estado de carência. 
 
2.18.5 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. 
 
2.18.6 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.conscamweb.com.br no dia 27 de novembro de 2018; 
 
b) preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
 
c) entregar na Secretaria Municipal de Assistência Social, indicando no 

envelope: Processo Seletivo Simplificado nº 002/2018 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 2.18.1 e seguintes, o Boleto Bancário (não 
pago) decorrente da inscrição no processo. Não serão consideradas as cópias 
de documentos encaminhados por outro meio. 
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2.18.7 O resultado da análise da documentação para solicitação de isenção do 
pagamento da taxa de inscrição será divulgado a partir das 15h do dia 29 de 
novembro de 2018 no site www.conscamweb.com.br. 
 
2.18.8 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.conscamweb.com.br, no fale conosco  recurso do 
indeferimento de isenção, no dia 30/11/2018. 
 
2.18.9 O resultado do recurso contra o indeferimento da solicitação de isenção 
do valor de pagamento da taxa de inscrição será divulgado no dia 03 de 
dezembro de 2018. 
 
2.18.10 O candidato com isenção concedida terá a inscrição automaticamente 
efetivada.  
 
2.18.11 O candidato que tiver a solicitação indeferida e desejar participar do 
processo deverá acessar novamente o site www.conscamweb.com.br e 
imprimir a 2ª via do boleto com valor da taxa de inscrição plena, até o último dia 
de inscrição (05/12/2018), conforme Cronograma – Anexo V deste Edital. 
 
III – DA PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA 
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 
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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 
modelo abaixo constante na letra “b” deste item) à CONSCAM 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 CONSCAM Assessoria e Consultoria 
Processo Seletivo nº 002/2018 
Prefeitura Municipal de Dracena-SP 
Função:_____________________ 
Participação de Candidato Portador de Deficiência 

Rua Carlos Trecenti, 340 – Vila Santa Cecília – CEP: 18.683-214 - Lençóis 
Paulista - SP 

 
3.6.1 O tempo para a realização da(s) prova(s) a que os candidatos deficientes 
serão submetidos, 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 



PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 
Av. José Bonifácio, 1437 - Centro 
CEP 17900-000 - Dracena - SP 

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

 

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 da função e de 
aposentadoria por invalidez. 
 
3.12 Para efeito dos prazos estipulados deste Capítulo será considerada a data 
de postagem na ECT. 
 
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 se realizara através de provas objetivas para todas 
as funções e de títulos para todos os professores. 

 
4.2 O candidato que se inscrever para mais de 1 (uma) função, deverá 
observar o item 2.2.1.2. 
 
4.3 A divulgação do local e horário das provas 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.conscamweb.com.br e 
www.dracena.sp.gov.br, não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento. 
 
4.3.1 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 8.2 deste edital. 
 
4.3.2 Ocorrendo o caso constante do item 4.3, poderá o candidato participar do 
Processo Seletivo e realizar a(s) prova(s) se apresentar o respectivo boleto 
bancário e comprovante de pagamento original. 
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4.3.3 A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, 
sujeita à posterior verificação da regularidade da inscrição através do site 
conscamweb.com.br  fale conosco  correção de cadastro do candidato e 
preencher os dados obrigatórios em até 48 (quarenta e oito) horas após a 
realização da prova. 
 
4.3.4 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. 
 
4.4 O candidato somente poderá realizar a(s) prova(s) na data, horário e local 
definido, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
 
4.5 O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, 
deverá solicitar através do site www.conscamweb.com.br fale conosco 
correção de cadastro do candidato e preencher os dados obrigatórios. 
 
4.5.1 O candidato que não atender aos termos do item 4.5 deverá arcar, 
exclusivamente, com as consequências advindas de sua omissão. 
 
4.6 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. 
 
4.7 No dia da realização da prova, caso o candidato queira fazer alguma 
reclamação ou sugestão, deverá procurar a sala de coordenação no local em 
que estiver prestando as provas. 
 
4.8 Será excluído do Processo Seletivo o candidato que: 
 
a) não comparecer as provas, conforme convocação divulgada no Mural da 
Prefeitura Municipal de Dracena e nos sites www.conscamweb.com.br e 
www.dracena.sp.gov.brseja 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 4.13; 
 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou do local de prova (s) sem o 
acompanhamento de um fiscal; 
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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; 
 
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) retirar-se do local de prova(s) antes de decorrido o tempo mínimo de 
permanência. 
 
Da Prova Objetiva 
4.9 A prova objetiva, para todas as funções, de caráter classificatório, visa 

avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao 
desempenho da função. 
 
4.10 A prova objetiva, PROVAVELMENTE, será realizada no dia 16/12/2018. 
Os portões serão fechados impreterivelmente às 09h00 para o 1º período e as 
14h00min para o 2º período. 
 
4.10.1 A confirmação da data e local de realização da Prova será divulgada no 
Mural da Prefeitura Municipal de Dracena e nos sites www.conscamweb.com.br 
e www.dracena.sp.gov.br, conforme Cronograma deste Processo Seletivo - 
Anexo V.  
 
4.10.2 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. 
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4.11 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, conforme quadro abaixo: 
 

Função Prova Número de Questões 

Auxiliar de  
Desenvolvimento 

Educacional 

Português 
Conhecimentos Específicos 

10 questões 
30 questões 

Cuidador de Aluno de 
Educação Especial 

Português 
Conhecimentos Específicos  

10 questões 
30 questões 

Todas funções de Ensino 
Superior 

Português 
Conhecimentos Específicos  

10 questões 
30 questões 

 
4.12 A duração da prova objetiva será de 03 (três) horas. 
 
4.13 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. 
 
4.13.1 Somente será admitido na sala ou local de prova(s) o candidato que 
apresentar um dos documentos discriminados na alínea “b” do item 4.13 deste 
Capítulo e desde que permita, com clareza, a sua identificação. 
 
4.13.2 O candidato que não apresentar o documento, conforme a alínea “b” do 
item 4.13 deste Capítulo, não fará a(s) prova(s), sendo considerado ausente e 
eliminado do Processo Seletivo. 
 
4.13.3 Não serão aceitos protocolos, 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. 
 
4.14 Os portões serão fechados impreterivelmente no horário estabelecido para 
realização da(s) prova(s). 
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4.15. Não será admitido na sala ou no local de provas o candidato que se 
apresentar após o horário estabelecido para o seu início. 
 
4.16 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 CONSCAM, de 
relógio, telefone celular ou qualquer equipamento eletrônico, protetor auricular, 
boné, gorro, chapéu e óculos de sol. 
 
4.17 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. 
 
4.18. 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. 
 
4.19 O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de provas sem o 
acompanhamento de um fiscal. 
 
4.20 Em caso de necessidade de amamentação durante as provas objetivas a 
candidata deverá levar um acompanhante maior de idade, devidamente 
comprovada, que ficará em local reservado para tal finalidade e será 
responsável pela criança. 
 
4.20.1 Para tanto, a candidata deverá solicitar antecipadamente através do 
email contato@conscamweb.com.br, inserir no assunto: Solicitação – 
Amamentação – Processo Seletivo nº 02/2018 de Dracena. 
 
4.20.2 A CONSCAM não se responsabiliza pela criança no caso de a candidata 
não levar o acompanhante, podendo, inclusive, ocasionar a sua eliminação do 
processo. 
 
4.20.3 No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada 
por uma fiscal, sem a presença do responsável pela criança. 
 
4.20.3.1 A candidata, neste momento, deverá fechar seu caderno de prova, se 
for o caso, e deixá-lo sobre a carteira. 
 
4.20.3.2 Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da 
prova da candidata. 
 
4.20.4 Excetuada a situação prevista no item 4.20 deste Capítulo, não será 
permitida a permanência de qualquer acompanhante, inclusive criança, nas 

mailto:contato@conscamweb.com.br
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dependências do local de realização das provas, podendo ocasionar inclusive a 
não participação do candidato no Processo Seletivo. 
 
4.21 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. 
 
4.22 É reservado à CONSCAM 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. 
 
4.23 Na impossibilidade de o candidato realizar o procedimento de coleta de 
impressão digital, esse deverá registrar sua assinatura, em campo 
predeterminado, por três vezes. 
 
4.24 O horário de início da(s) prova(s) será(ão) definido(s) em cada sala de 
aplicação, após os devidos esclarecimentos sobre sua aplicação. 
 
4.25 Para a realização da prova objetiva, o candidato receberá 
simultaneamente a folha de respostas e o caderno de questões da prova 
objetiva. 
 
4.25.1 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. 
 
4.26 A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do 
candidato, é o único documento válido para a correção eletrônica e deverá ser 
entregue devidamente assinado, no final da prova, ao fiscal de sala. 
 
4.26.1 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. 
 
4.26.2 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. 
 
4.26.3 Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho do 
candidato. 
 
4.26.4 Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de respostas por erro 
do candidato.  
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4.27 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. 
 
4.28 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 caderno de prova. 
 
4.29 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. 
 
4.30 Ao final da prova, o candidato deverá entregar o a folha de repostas ao 
fiscal da sala devidamente assinada, sob pena de desclassificação. 
 
4.31 Os 03 (três) últimos candidatos presentes na sala de aplicação da prova 
deverão aguardar o fechamento dos envelopes das provas e demais 
documentos e assiná-los. 
 
4.32 O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado no Mural da Prefeitura 
Municipal de Dracena e nos sites www.conscamweb.com.br e 
www.dracena.sp.gov.br, conforme Anexo V – Cronograma do Processo 
Seletivo. 
 
4.33 Para realização da prova deverá ser observado, também, o Capítulo V – 
DO JULGAMENTO DAS PROVAS E DA HABILITAÇÃO. 
 
Da Prova de Títulos (para todos os Professores) 

4.34 Todos os candidatos que forem apresentar títulos deverão entregá-los no 
mesmo dia e local da realização da Prova Objetiva. 
 
4.34.1 A entrega, mediante recibo, será efetuada da abertura dos portões até o 
encerramento das provas de cada período. Após o respectivo período, os 
documentos não serão aceitos. 
 
4.34.2 O candidato que for protocolar os documentos da Prova de Títulos 
deverá entregá-los preenchido e assinado conforme item 4.41 e no período de 
prova correspondente a função. 
 
4.35 Não haverá desclassificação do candidato pela não apresentação dos 
títulos. 
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TÍTULOS ACADÊMICOS 

Título Valor 
Unitário 

Comprovante 

 
 
 
STRICTU SENSU – Título de 
Doutor na Área em que 
concorre ou em área 
relacionada, concluído até a 
data da apresentação dos 
títulos. 

 
 
 
 
 

05 

- Diploma devidamente 
registrado ou Ata da 
apresentação da defesa de 
tese, ou declaração/certificado 
de conclusão de curso 
expedido por instituição oficial, 
em papel timbrado da 
instituição, contendo data, 
assinatura e nome do 
responsável pelo documento e 
reconhecido pelo MEC. 

 
 
 
STRICTU SENSU – Título de 
Mestre na área em que 
concorre ou em área 
relacionada, concluído até a 
data da apresentação dos 
títulos. 

 
 
 
 

 
03 

- Diploma devidamente 
registrado ou Ata da 
apresentação da dissertação 
de mestrado, ou 
declaração/certificado de 
conclusão de curso expedido 
por instituição oficial, em papel 
timbrado da instituição, 
contendo data, assinatura e 
nome do responsável pelo 
documento e reconhecido pelo 
MEC. 

 
LATO SENSU – Certificado 
de Pós – Graduação – 
duração mínima de 360 
horas, na área em que 
concorre ou em área 
relacionada, concluído até a 
data da apresentação dos 
títulos. 

 
 
 
 

02 

- Certificado de Pós 
Graduação, MBA, 
Especialização devidamente 
registrado pelo órgão 
expedidor, impresso em papel 
timbrado da instituição, 
contendo data, assinatura e 
nome do responsável pelo 
documento, local/livro de 
registro e reconhecido pelo 
MEC. 

 
4.36 A pontuação máxima da prova de títulos será de 10 (dez) pontos, podendo 
o candidato apresentar apenas um título de cada grau de formação (Doutorado, 
Mestrado e Pós-Graduação lato sensu). 
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4.37 Serão analisados apenas os títulos acadêmicos que contenham as cargas 
horárias dos cursos e forem apresentados em cópias autenticadas. 
 
4.38 Quando a documentação estiver relacionada a certificados ou diplomas de 
cursos, estes deverão ser apresentados mediante cópia frente e verso, 
devidamente autenticadas em cartório. 
 
4.39 Os títulos referentes à conclusão de cursos de pós-graduação em nível de 
mestrado ou de doutorado deverão ser de cursos reconhecidos pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES do 
Ministério da Educação. 
 
4.39.1 Caso o candidato ainda não detenha a posse de seu diploma de 
mestrado e/ou doutorado, deverá apresentar em seu lugar a ata de dissertação 
e a ata de defesa de tese. 
 
4.40 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. 
 
4.41 No ato de entrega de títulos o candidato deverá entregar, completamente 
preenchido (inclusive o número de inscrição) e assinado, o formulário constante 
do Anexo IV deste Edital. Juntamente com o formulário preenchido, deverá ser 
apresentada uma cópia, autenticada em cartório, de cada título declarado, sob 
pena de não ter o documento recebido pela banca examinadora. 
 
4.41.1 O preenchimento incorreto do formulário constante no Anexo IV deste 
Edital causará a anulação da Nota de Títulos. 
 
4.42 Caso o candidato apresente outra via (recibo) do formulário constante no 
Anexo IV, este deverá estar preenchido da mesma forma que a via de 
protocolo, sob pena de não ser recebido pela banca. 
 
4.43 Não serão recebidos/analisados os documentos originais e as cópias 
simples. 
 
4.44. É vedada a pontuação de qualquer curso/documento que não preencher 
todas as condições previstas neste capítulo. 
 
4.45 O protocolo da relação de títulos, com o recibo emitido pela CONSCAM 
com assinatura do responsável pelo recebimento dos documentos, será 
entregue ao candidato após o recebimento. 
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4.46. Entregue a relação dos títulos, não serão aceitos pedidos de inclusão de 
documentos, sob qualquer hipótese ou alegação. 
 
4.47 Em hipótese alguma, serão recebidos títulos apresentados fora do prazo, 
local e horário estabelecidos ou em desacordo com o disposto neste capítulo. 
 
4.48 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. 
 
4.49 A análise dos títulos será feita pela CONSCAM. 
 
V – DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO   

5.1 A prova objetiva será avaliada na escala de 0 a 100 pontos. 
 
5.2 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 
 
5.3 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente do total de 
pontos. 
 
5.4. Os candidatos que obtiverem na Prova Objetiva nota 0 (zero) serão 
desclassificados. 
 
VI– DA PONTUAÇÃO FINAL 

6.1 A pontuação final dos candidatos classificados será a nota obtida na Prova 
Objetiva e para Professores será a soma da nota da Prova Objetiva e de 
Títulos. 
 
VII - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
7.1 Os candidatos aprovados, por função, serão classificados por ordem 
decrescente da pontuação final. 
 
7.2. 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. 
 
7.2.1 Persistindo, ainda, o empate, poderá haver sorteio na presença dos 
candidatos envolvidos. 
 
7.3 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. 
 
VIII – DOS RECURSOS 

8.1 O prazo para interposição de recurso será nos prazos previstos no Anexo V 
deste Edital - Cronograma. 
 
8.2 Em caso de interposição de recurso, o candidato deverá acessar o site 
www.conscamweb.com.br fale conosco  escolher assunto: “Recurso” e: 
 
8.2.1 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. 
 
8.2.2Preencher os dados obrigatórios e enviar. Do envio, será emitido recibo 
eletrônico. 
 
8.2.3 Os recursos são enviados e recebidos eletronicamente, portanto, serão 
analisados somente os preenchidos corretamente. 
 
8.3. 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. 
 
8.3.1. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, 
esse poderá, eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo 
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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. 
 
8.3.2 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, no site www.conscamweb.com.br. 
 
8.3.3 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. 
 
8.4 A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os 
candidatos presentes na respectiva prova. 
 
8.5 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. 
 
8.6. A Banca Examinadora constitui última instância para os recursos, sendo 
soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
 
8.7 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 8.2. 
 
8.8. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso e/ou 
pedido de reconsideração. 
 
8.9 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. 
 
8.10 A interposição de recursos não obsta o regular andamento das demais 
fases deste Processo Seletivo. 
 
IX – DA CONTRATAÇÃO 
9.1 Após a homologação do resultado final deste Processo Seletivo, a 
Prefeitura Municipal de Dracena responsabilizar-se-á pela divulgação de 
acordo com legislação municipal vigente. 
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X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1 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 no 
site www.conscamweb.com.br. 
 
10.2. 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. 
 
10.3 A CONSCAM não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos e 
apostilas referentes a este Processo Seletivo. 
 
10.4 O candidato que necessitar atualizar seus dados pessoais e/ou endereço 
residencial, poderá requerer através do e-mail contato@conscamweb.com.br, 
anexando documentos que comprovem tal alteração, com expressa referência 
ao Processo Seletivo, função e número de Inscrição, até a data de publicação 
da homologação dos resultados, e após esta data, junto a Prefeitura Municipal 
de Dracena, Rua José Bonifácio, nº 1437 - centro - CEP 17900-000 - Dracena– 
SP, Fone: (18) 3821-8000, ou enviar a documentação via SEDEX com AR, 
para o mesmo endereço, aos cuidados da Comissão Organizadora do 
Processo Seletivo nº 002/2018. 
 
10.5 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 endereço eletrônico www.conscamweb.com.br 
e no mural da Prefeitura Municipal de Dracena. 
 
11.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do Processo 
Seletivo ouvida a CONSCAM. 
 
10.7 A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas 
a qualquer tempo, em especial por ocasião da contratação, acarretarão a 
nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, sem prejuízo das 
demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal. 
 
10.8. Caberá à Prefeitura Municipal de Dracena a homologação deste 
Processo Seletivo. 
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10.9 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. 
 
10.10 As informações sobre o presente Processo Seletivo serão prestadas pelo 
email contato@conscamweb.com.br, sendo que após a classificação definitiva, 
as informações serão de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Dracena. 
 
10.11 A Prefeitura Municipal de Dracena e a CONSCAM 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). 
 
10.12 A Prefeitura Municipal de Dracena e a CONSCAM 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. 
 
10.13 A Prefeitura Municipal de Dracena e a CONSCAM não emitirão 
Declaração de Aprovação no Processo Seletivo, sendo a própria publicação 
documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
 
10.14 Todas as convocações, avisos e resultados referentes à realização deste 
Processo Seletivo serão divulgados no mural da Prefeitura Municipal de 
Dracena e no site www.conscamweb.com.br, sendo de inteira responsabilidade 
do candidato o seu acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer 
espécie de desconhecimento. 
 
10.15. Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes 
terá como referência o horário oficial de Brasília. 
 
10.16 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. 
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10.17 O candidato será considerado desistente e excluído do Processo 
Seletivo quando não comparecer às convocações nas datas estabelecidas ou 
manifestar sua desistência por escrito. 
 
10.18 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, 22 de novembro de 2018 
 
 
 

Juliano Brito Bertolini 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 
DAS ATRIBUIÇÕES 

 
Auxiliar de Desenvolvimento Educacional 

- Orientar e assistir os alunos fora e dentro da sala de aula; 
- Atender solicitações de diretores, coordenadores e professores; 
- Cuidar, assistir e zelar pela segurança da criança; 
- Contribuir para o seu desenvolvimento social, afetivo, mental e intelectual; 
- Auxiliar nas tarefas de portarias, controle de presença, guarda e proteção dos 
alunos; 
- Dar banho, trocar roupa, oferecer alimentação a criança, prestar primeiros 
socorros; 
- Auxiliar na parte administrativa, atender e efetuar ligações telefônicas, se 
necessário, redigir ofícios e correspondências, efetuar matrícula e transferência 
de aluno; 
- Acompanhar a criança até ao banheiro para que faça suas necessidades 
fisiológicas; 
- Brincar com a criança através de práticas recreativas, musicais e dançantes 
de acordo com a faixa etária de cada uma; 
- Manter o ambiente escolar limpo; 
- Executar tarefas correlatas ao cargo determinadas pelo superior imediato. 
 
Cuidador de aluno de Educação Especial 
- Dar apoio a alunos portadores de necessidades especiais, cujas as limitações 
lhes acarretem dificuldades, de caráter permanente ou temporário, no cotidiano 
escolar; 
- Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da 
função ou aquelas designadas pelo seu superior imediato. 
 
Professor: Acompanhamento Escolar, Hora da Leitura, Teatro e Arte. 

- Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico da sua Unidade 
Escolar; 
- Elaborar e executar a programação referente à regência de classe e 
atividades afins; 
- Executar atividades de recuperação paralela com os alunos; 
- Participar de atividades cívicas, culturais e educacionais promovidas pela 
Escola;         
- Executar e manter atualizados os registros escolares relativos às suas 
atividades específicas e fornecer informações das mesmas, conforme normas 
internas estabelecidas; 
- Participar dos Conselhos de Série e Classe; 
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- Participar de cursos, encontros, seminários, proporcionados ou sugeridos pela 
Secretaria Municipal de Educação ou pela Unidade Escolar ou outros, com a 
finalidade contínua de formação e o aperfeiçoamento profissional; 
- Observar e respeitar o disposto no Regimento Escolar; 
- Planejar adequadamente seu trabalho junto aos alunos no que se refere ao 
conteúdo e técnicas segundo Proposta Pedagógica de cada Unidade Escolar; 
- Zelar pelo bom nome da escola dentro e fora dela e ser pontual no 
cumprimento do horário escolar; 
- Manter permanente contato com pais de alunos juntamente com o 
Coordenador Pedagógico e a Direção; 
- Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade; 
- Ministrar os dias letivos e horas aulas estabelecidos, além de participar 
integralmente   dos   períodos   dedicados   ao   planejamento, à   avaliação   e   
ao desenvolvimento profissional; 
- Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 
- Zelar pela aprendizagem dos alunos; 
- Participar das reuniões pedagógicas; 
- Conhecer e respeitar as leis constitucionais e as normas da escola; 
- Manter em dia a escrituração escolar nos diários de classe, retratando 
fielmente as ocorrências e/ou informações aos pais, à Coordenação 
Pedagógica e Direção; 
- Avisar, com antecedência, a Direção da Escola, quando não puder cumprir 
seu horário de trabalho; 
- Cumprir com pontualidade o horário de trabalho; 
- Apresentar-se convenientemente trajado; 
- Levar o material didático necessário ao dirigir-se para a sala de aula, evitando 
abandonar a turma ou mandar aluno buscar material na sala dos professores 
ou Coordenação; 
- Dominar o conteúdo que ensina e buscar aperfeiçoá-lo de modo a inteirar-se 
dos avanços mais recentes de atuação; 
- Perceber a necessidade de estar sempre atualizado com relação às questões 
pedagógicas referentes ao ensino/aprendizagem; 
- Buscar métodos que lhe permitam ampliar o conteúdo de suas aulas, 
aumentando o interesse dos alunos; 
- Participar de grupos de estudos em que serão aperfeiçoados e ampliados os 
conhecimentos que contribuirão significativamente para o crescimento pessoal 
e profissional; 
- Participar e colaborar na criação de atividades especiais, curriculares ou não; 
- Preocupar-se, não só em ensinar os conteúdos, mas fundamentalmente coma 
formação de um verdadeiro cidadão; 
- Atender e tratar os alunos, funcionários, docentes, diretor e o público em geral 
com urbanidade. 
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Professor de Informática Educacional 
- Orientar os alunos sobre a utilização dos computadores no acesso à internet, 
visando sua rapidez e precisão, para que o objetivo do manejo dos 
equipamentos no tocante e pesquisa e estudo sejam atingidos; 
- Prestar orientações no âmbito de navegação à internet; 
- Executar outros serviços técnicos afins à informática; 
- Esclarecer dúvidas relativas ao funcionamento de máquinas (computadores) e 
ao uso da internet; 
- Usar de meios cabíveis para que seja mantida a organização necessária ao 
recinto, ao local de pesquisa, estudo e reflexão; 
- Oferecer condições de pesquisa via internet, através de máquinas que 
permitam a elaboração de trabalho, cujo objetivo é o de aperfeiçoar e 
enriquecer os programas escolares; 
- Auxiliar as pesquisas dos professores para preparar aulas e organizar 
atividades para os alunos; 
- Abrir sites que contenham matérias a serem pesquisadas; 
- Utilizar o espaço e os recursos da sala informatizada para desenvolver 
atividades pedagógicas, desenvolvendo atividades de planejamento, aplicação, 
registro e avaliação; 
- Promover o uso das diversas mídias eletrônicas na Rede Municipal de 
Ensino; 
- Auxiliar a equipe pedagógica e direção na organização de questões 
administrativas/pedagógicas; 
- Comprometer-se com práticas educativas/pedagógicas que atendam as 
demandas surgidas no cotidiano da unidade educativa; 
- Seguir o proposto pela Unidade Educativa e seu respectivo calendário; 
- Ministrar os dias letivos e horas/aula estabelecidas, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; 
- Realizar com clareza, precisão e presteza, toda escrituração referente à 
execução de programação, frequência e aproveitamento dos alunos; 
- Zelar pela conservação dos bens materiais, limpeza e o bom nome da escola; 
- Propor adaptações curriculares nas atividades pedagógicas; 
- Comprometer-se com a aprendizagem das crianças; 
- Planejar e executar as atividades pedagógicas, em conjunto com o professor 
da sala regular; 
- Participar do conselho de classe; 
- Sugerir ajudas técnicas que facilitem o processo de aprendizagem do aluno 
da educação especial; 
- Cumprir a carga horária de trabalho na escola, mesmo na eventual ausência 
do aluno; 
- Participar de capacitações na área de educação; 
- Desenvolver atividades de acordo com as diretrizes curriculares em vigor e de 
acordo com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Educativa; 
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- Assumir uma postura ética e respeitosa com os alunos, pais e os demais 
profissionais; 
- Participar das discussões educativas/pedagógicas propostas pela Unidade 
Educativa e pela Secretaria Municipal de Educação. 
 
Professor de Libras 

- Esclarecer e apoiar os professores no que diz respeito à escrita dos surdos, 
acompanhando os professores, caso necessário e mediante solicitação, na 
correção das avaliações e na leitura dos textos dos alunos; 
 - Traduzir todas as questões da avaliação – do Português escrito para a 
Língua de Sinais – sem acréscimo de esclarecimentos, adendos, 
exemplificações ou demais auxílios, pois eles, quando necessários, dizem 
respeito somente ao professor; 
- Auxiliar os alunos, durante a avaliação, no que se refere, exclusivamente, à 
Língua Portuguesa: significado, estrutura, léxico, contexto; 
- Redirecionar ao professor os questionamentos, dúvidas, sugestões e 
observações dos alunos, a respeito das aulas, pois ele é a referência no 
processo de ensino-aprendizagem; 
- Esclarecer aos alunos somente as questões pertinentes à língua e ao 
processo interpretativo, salvo em casos extraordinários em que a instituição o 
incumbir de algum aviso específico aos surdos; 
- Buscar, quando necessário, o auxílio do professor antes, durante e após as 
aulas com o objetivo de garantir a qualidade de sua atuação, bem como a 
qualidade do acesso dos surdos à educação; 
- Assegurar, para o melhor desempenho de sua função, o tempo hábil 
necessário para integrar todo o contexto textual registrando no quadro, antes 
de o professor expô-lo ou discuti-lo; 
- Estimular a relação direta entre alunos surdos e professor, ou entre alunos 
surdos e outros participantes da comunidade escolar, nunca respondendo por 
nenhuma das partes; 
- Oferecer ao professor, quando este solicitar, um feedback do processo de 
ensino-aprendizagem decorrente de sua intermediação interpretativa sem, 
contudo, assumir qualquer tipo de tutoria dos alunos; 
- Informar ao professor as particularidades dos surdos, reconsiderando com 
ele, sempre que necessário, a adequação da forma de exposição dos 
conteúdos a tais especificidades, com o intuito de garantir a qualidade do 
acesso dos surdos a esses conteúdos escolares; 
- Estar presente às reuniões pedagógicas e administrativas, limitando sua 
participação aos seus interesses profissionais, às questões de comunicação e 
acessibilidade dos surdos, bem como àqueles que se referem à sua função 
interpretativa e educativa; 
- Reunir-se com um representante da instituição escolar e com os demais 
intérpretes, sempre que surgir uma questão inusitada e complexa relacionada à 
sua atuação profissional e ética, para discuti-la e, só então, emitir um 
posicionamento. 
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Professor de Educação Musical (Musicalização, Canto Coral, Cordas, 
Percussão, Sopro e Teclado) 
- Desenvolver atividades de planejamento, aplicação, registro e avaliação; 
- Seguir o proposto pela unidade educativa e seu respectivo calendário; 
- Comprometer-se com a aprendizagem das crianças; 
- Desenvolver atividades de acordo com as diretrizes curriculares em vigor e de 
acordo com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Educativa; 
- Assumir uma postura ética e respeitosa com os alunos, pais e os demais 
profissionais; 
- Ministrar os dias letivos e horas/aula estabelecidas, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; 
- Realizar com clareza, precisão e presteza, toda escrituração referente à 
execução de programação, frequência e aproveitamento dos alunos; 
- Zelar pela conservação dos bens materiais, limpeza e o bom nome da escola; 
- Propor adaptações curriculares nas atividades pedagógicas; 
- Planejar e executar as atividades pedagógicas, em conjunto com o professor 
da sala regular; 
- Participar do conselho de classe; 
- Sugerir ajudas técnicas que facilitem o processo de aprendizagem do aluno 
da educação especial; 
- Cumprir a carga horária de trabalho na escola, mesmo na eventual ausência 
do aluno; 
- Participar de capacitações na área de educação; 
- Participar das discussões educativas/pedagógicas propostas pela unidade 
educativa e pela Secretaria Municipal de Educação. 
 
Professor: Dança, Capoeira, Dama e Xadrez, Futsal e Futebol de Campo, 
Natação, Atletismo, Basquete e Atividades Recreativas. 

- Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; 
- Participar do processo de planejamento das atividades da escola; 
- Cooperar na elaboração, execução e avaliação do Plano Político-Pedagógico 
da Unidade Escolar; 
- Elaborar programas, projetos e planos de curso, atendendo a tecnologia 
educacional e às diretrizes do ensino; 
- Executar o trabalho docente em consonância com a proposta pedagógica da 
rede municipal de ensino; 
- Contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino; 
- Participar dos processos coletivos de avaliação do próprio trabalho e da 
Unidade Escolar com vista ao melhor rendimento do processo de ensino-
aprendizagem, replanejando sempre que necessário; 
- Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade; 
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- Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar nos 
prazos estabelecidos; 
- Participar de reuniões de estudo, conselhos de classe, encontros, seminários, 
atividades físicas, culturais, recreativas e outros eventos, tendo em vista o seu 
constante aperfeiçoamento para melhoria da qualidade de ensino; 
- Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, 
supervisão e orientação educacional; 
- Zelar pela aprendizagem do aluno, pela disciplina e pelo material docente; 
- Manter-se atualizado sobre a legislação do ensino; 
- Seguir as diretrizes do ensino, emanadas do órgão superior competente; 
- Constatar as necessidades dos alunos e encaminhá-los aos setores 
específicos de atendimento, mediante relatório escrito; 
- Participar da elaboração do regimento escolar e da proposta pedagógica da 
escola; 
- Manter a pontualidade e assiduidade; 
- Comunicar previamente à Direção sempre que estiver impossibilitado de 
comparecer à Unidade Escolar; 
- Preencher a documentação solicitada pela secretaria e entregá-la no prazo 
estipulado; 
- Manter o bom relacionamento com os alunos, pais e colegas de trabalho; 
- Executar outras atividades afins e compatíveis com o cargo. 
 
Professor para Curso “Técnico em Eletrotécnica” e Curso “Técnico em 
Mecânica” 

- Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico da sua Unidade    
.Escolar; 
- Elaborar e executar a programação referente à regência de classe e 
atividades afins; 
- Executar atividades de recuperação paralela com os alunos; 
- Executar e manter atualizados os registros escolares relativos às suas 
atividades específicas e fornecer informações das mesmas, conforme normas 
internas estabelecidas; 
- Participar dos Conselhos de Série e Classe; 
- Observar e respeitar o disposto no Regimento Escolar; 
- Planejar adequadamente seu trabalho junto aos alunos no que se refere ao 
conteúdo e técnicas segundo Proposta Pedagógica de cada Unidade Escolar; 
- Zelar pelo bom nome da escola dentro e fora dela e ser pontual no 
cumprimento do horário escolar; 
- Ministrar os dias letivos e horas aulas estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; 
- Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 
- Zelar pela aprendizagem dos alunos; 
- Participar das reuniões pedagógicas; 
- Conhecer e respeitar as leis constitucionais e as normas da escola; 
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- Manter em dia a escrituração escolar nos diários de classe, retratando 
fielmente as ocorrências e/ou informações à Coordenação Pedagógica e 
Direção; 
- Avisar, com antecedência, a Direção da Escola, quando não puder cumprir 
seu horário de trabalho; 
- Cumprir com pontualidade o horário de trabalho; 
- Apresentar-se convenientemente trajado; 
- Levar o material didático necessário ao dirigir-se para a sala de aula, evitando 
Abandonar a turma ou mandar aluno buscar material na sala  dos  professores  
ou Coordenação; 
- Dominar o conteúdo que ensina e buscar aperfeiçoá-lo de modo a inteirar-se 
dos avanços mais recentes de atuação; 
- Perceber a necessidade de estar sempre atualizado com relação às questões 
pedagógicas referentes ao ensino/aprendizagem; 
- Buscar métodos que lhe permitam ampliar o conteúdo de suas aulas, 
aumentando o interesse dos alunos; 
- Participar de grupos de estudos em que serão aperfeiçoados e ampliados os 
conhecimentos que contribuirão significativamente para o crescimento pessoal 
e profissional; 
- Participar e colaborar na criação de atividades especiais, curriculares ou não; 
- Atender e tratar os alunos, funcionários, docentes, diretor e o público em geral 
com urbanidade. 
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ANEXO II 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
PARA TODAS AS FUNÇÕES 
Língua Portuguesa: 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. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Auxiliar de Desenvolvimento Educacional 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil – 1988. 
_____. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da 
Criança do Adolescente – ECA. 
Higiene. Primeiros Socorros. Estatuto da Criança e do Adolescente. Fatos 
políticos, econômicos, sociais, históricos e culturais relacionados ao município 
de Dracena, Estado de São Paulo e Brasil, ocorridos a partir de 1º de Janeiro 
de 2018. 
Técnicas de contar histórias, diferenças individuais e diversidade sociocultural 
e relações interpessoais. Desenvolvimento da criança. Importância da arte e 
brincadeiras na Educação infantil. Higiene e Limpeza em creches e escolas. 
Prevenção de acidentes. Segurança alimentar e noções de valor nutricional na 
alimentação de crianças. Prática e atividades pedagógicas. Conhecimentos 
inerentes à função. Problemas de aprendizagem: Fatores Físicos, Psíquicos e 
Sociais. Alimentação e Saúde. Corpo Humano. Organização e conservação de 
materiais. Noções Básicas de: Assepsia, desinfecção e esterilização do 
ambiente.  
Referências Bibliográficas: Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Estatuto da Criança e 
do Adolescente – ECA, desenvolvimento infantil, expressão verbal e 
comunicabilidade, técnicas em contar histórias, diferenças individuais e 
diversidade sociocultural e relações interpessoais. ECA – Estatuto da Criança e 
do Adolescente: Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1960. BRASIL. Ministério da 
Educação. Brinquedos e brincadeiras de creches – Manual de Orientação 
Pedagógica. 2012. BRASIL. Ministério da Educação Básica. Higiene e 
Segurança nas escolas. Brasília, 2008. BRASIL. Ministério da Educação. 
Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais. SECAD, 
2006. CRAIDY, Carmen Maria (org.) Convivendo com Crianças de 0 a 6 anos. 
Mediação. MOYLES, Janet R. Só Brincar?  
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Cuidador de Aluno com Necessidades Especiais 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil – 1988. 
_____. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da 
Criança do Adolescente – ECA. 
______. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência/Estatuto da Pessoa com Deficiência. 
FIGUEIRA, E. O que é educação inclusiva. São Paulo: Brasiliense, 2011. 
(Coleção Primeiros passos).  
MASSON, L. P; BRITO, J. C. de; SOUSA, R. N. P. de. O trabalho e a saúde de 
cuidadores de adolescentes com deficiência: uma aproximação a partir do 
ponto de vista da atividade. 
Lei Federal 9394/96, de 20/12/96 – Estabelece as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. Artigos de 50 a 60. Lei Federal nº 8.069, de 13/07/1990 – 
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Desenvolvimento da criança. Importância da arte e brincadeiras na Educação 
infantil. Prevenção de acidentes. Segurança alimentar e noções de valor 
nutricional na alimentação de crianças. Prática e atividades pedagógicas. 
Conhecimentos inerentes à função. Problemas de aprendizagem: Fatores 
Físicos, Psíquicos e Sociais. Alimentação e Saúde. Corpo Humano. 
Organização e conservação de materiais. Noções Básicas de: Assepsia, 
desinfecção e esterilização do ambiente.  
Referências Bibliográficas: Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Estatuto da Criança e 
do Adolescente – ECA, desenvolvimento infantil, expressão verbal e 
comunicabilidade, técnicas em contar histórias, diferenças individuais e 
diversidade sociocultural e relações interpessoais. ECA – Estatuto da Criança e 
do Adolescente: Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1960. BRASIL. Ministério da 
Educação. Brinquedos e brincadeiras de creches – Manual de Orientação 
Pedagógica. 2012. BRASIL. Ministério da Educação Básica. Higiene e 
Segurança nas escolas. Brasília, 2008. BRASIL. Ministério da Educação. 
Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais. SECAD, 
2006. CRAIDY, Carmen Maria (org.) Convivendo com Crianças de 0 a 6 anos. 
Mediação. MOYLES, Janet R. Só Brincar?  
O Papel de Brincar na Educação Infantil. Artmed. RAU, Maria Cristina 
TroisDoreneles.  
A Ludicidade na Educação: uma atitude pedagógica. 2ªed. Curitiba: Ibpex, 
2011. 
Informática: Utilização do Sistema Operacional Windows (XP, 7 e 8). 
Configurações Básicas do Windows (Xp, 7 e 8). Aplicativos Básicos (bloco de 
notas, calculadora, Paint, WordPad). Textos Microsoft Word (2010) Planilha 
Eletrônica Excel (2010). Recursos Básicos e utilização do Adobe Reader 
(Adobe Reader). Configuração de Impressoras. Noções básicas de Internet 
(Internet Explorer a partir da versão 6.0) Noções básicas de Correio Eletrônico 
– Outlook. 
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PROFESSORES (TODOS) 
Legislação 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil – 1988. 
_____. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da 
Criança do Adolescente – ECA. 
______. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional – LDB. 
______. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência/Estatuto da Pessoa com Deficiência. 
______. Resolução CNE/CP Nº 1, de 17 de junho de 2004. Institui Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (anexo o Parecer 
CNE/CP nº 3/2004). 
______. Resolução CNE/CEB Nº 4, de 13 de julho de 2010. Define Diretrizes 
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (anexo o Parecer 
CNE/CEB nº 7/2010). 
______. Resolução CNE/CP Nº 1, de 30 de maio de 2012. Estabelece 
Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (anexo o Parecer 
CNE/CP nº 8/2012). 
_____. Secretaria de Educação Especial. Política Nacional de Educação 
Especial na perspectiva da educação inclusiva. Brasília, MEC/SEESP, 2008. 
 
Pedagógicos 
ANTUNES, Celso. As inteligências múltiplas e seus estímulos. Campinas, Ed. 
Papirus, 2005. 
CRUZ, Ana Cristina Juvenal da (Org); REIS, Monique Priscila de Abreu; 
SOUZA, Edlaine Fernanda Aragon de. Metodologias de trabalho em educação 
das relações étnico-raciais. - Assis: Triunfal Gráfica e Editora, 2016. 
DANTAS, Heloysa; OLIVEIRA, Marta Kohl de; TAILLE, Yves de La. Piaget, 
Vygotsky, Wallon: teorias psicogenéticas em discussão. – 27ª ed. – São Paulo: 
Summus, 2016. 
FONTE, Paty. Pedagogia de projetos: ano letivo sem mesmice. – Rio de 
Janeiro: Wak Editora, 2014. 
HOFFMANN, Jussara. Avaliação mediadora - uma prática em construção da 
pré-escola à universidade. – 33ª ed. - Porto Alegre: Mediação, 2014. 
JÚNIOR, Claudio Roberto Ribeiro. O desafio de ser um professor reflexivo no 
século XXI. – Sorocaba, 2015. Disponível em: < http://www.elivrosgratis. 
net/download/diversos/claudio-roberto-ribeiro-juniordesafios_ 
para_um_professor_reflexivo.zip>. 
LERNER, Delia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. - 
Porto Alegre: Artmed, 2002. 
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. – 2ª ed. – São Paulo: Cortez, 2013. 
LISBOA, Marcia. Jogos para uma aprendizagem significativa: com música, 
teatro, dança, artes visuais e movimento: valorizando as múltiplas inteligências. 
– Rio de Janeiro: Wak Editora, 2013. 
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PERRENOUD, Philip. As competências para ensinar no século XXI: a formação 
dos professores e o desafio da avaliação. – Porto Alegre: Artmed Editora, 2002. 
VALDEMARIN, Vera Teresa (org.). Pesquisa em educação: método e modos 
de fazer. – São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010. 
VASCONCELLOS, Celso dos S. Planejamento: Projeto de Ensino-
Aprendizagem e Projeto Político-Pedagógico – elementos metodológicos para 
elaboração e realização. – 24ª ed. – São Paulo: Libertad Editora, 2014. 
VYGOTSKY, Lev Semenovitch. Pensamento e Linguagem. – 4ª ed. – São 
Paulo: Martins Fontes, 2008. 
WEISZ, Telma – O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. - 1ª ed. – São 
Paulo: Ática, 2011. 
 
PEB I - Professor de Acompanhamento Escolar 
ANTUNES, Celso. As inteligências múltiplas e seus estímulos. – 17º ed. - 
Campinas, SP: Papirus, 2012. 
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular - BNCC (da página 7 até 60). 
______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes 
curriculares nacionais para educação infantil. Brasília: MEC/SEB, 2010. 
______. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 
Nacionais: Introdução. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
______. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 
Nacionais: Língua Portuguesa. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
______. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 
Nacionais: Matemática. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
______. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 
Nacionais: temas transversais. Brasília: MEC/SEF, 1998.  
KRAMER, S. As crianças de 0 a 6 anos nas políticas educacionais no Brasil: 
educação infantil e/ou fundamental. Educação & Sociedade, Campinas, v.27, 
n.96, 2006. 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 2011. 
LERNER. Délia. Ler e Escrever na escola: o real, o possível e o necessário. 
Porto Alegre: Artmed, 2002. 
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. – 2ª ed. - São Paulo: Cortez, 2013. 
MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: o que é? por quê? como 
fazer?. — São Paulo: Moderna, 2003. 
PIAGET. A formação do símbolo na criança: imitação, jogos, sonho e 
representação. (1975). 
VYGOTSKY, Lev Semenovitch. Pensamento e Linguagem. – 4ª ed. – São 
Paulo: Martins Fontes, 2008. 
WEIZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. – 1º ed. - São Paulo: 
Ática, 2011. 
 
PEB I - Professor de Hora de Leitura 
ANTUNES, Celso. As inteligências múltiplas e seus estímulos. – 17º ed. - 
Campinas, SP: Papirus, 2012. 
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BRASIL. Base Nacional Comum Curricular - BNCC (da página 7 até 60). 
______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes 
curriculares nacionais para educação infantil. Brasília: MEC/SEB, 2010. 
______. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 
Nacionais: Introdução. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
______. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 
Nacionais: Língua Portuguesa. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
______. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 
Nacionais: Matemática. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
______. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 
Nacionais: temas transversais. Brasília: MEC/SEF, 1998.  
KRAMER, S. As crianças de 0 a 6 anos nas políticas educacionais no Brasil: 
educação infantil e/ou fundamental. Educação & Sociedade, Campinas, v.27, 
n.96, 2006. 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 2011. 
LERNER. Délia. Ler e Escrever na escola: o real, o possível e o necessário. 
Porto Alegre: Artmed, 2002. 
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. – 2ª ed. - São Paulo: Cortez, 2013. 
MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: o que é? por quê? como 
fazer?. — São Paulo: Moderna, 2003. 
PIAGET. A formação do símbolo na criança: imitação, jogos, sonho e 
representação. (1975). 
VYGOTSKY, Lev Semenovitch. Pensamento e Linguagem. – 4ª ed. – São 
Paulo: Martins Fontes, 2008. 
WEIZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. – 1º ed. - São Paulo: 
Ática, 2011. 
 
PEB II – Professor de Informática Educacional 

Utilização do Sistema Operacional Windows (XP, 7 e 8). Configurações 
Básicas do Windows (Xp, 7 e 8). Aplicativos Básicos (bloco de notas, 
calculadora, Paint, WordPad). Textos Microsoft Word (2010) Planilha Eletrônica 
Excel (2010). Recursos Básicos e utilização do Adobe Reader (Adobe Reader). 
Configuração de Impressoras. Noções básicas de Internet (Internet Explorer a 
partir da versão 6.0) Noções básicas de Correio Eletrônico – Outlook. 
DETREGIACHI FILHO, Edson. A evasão escolar na educação tecnológica: o 
embate entre as percepções subjetivas e objetivas. – São Paulo: Cultura 
Acadêmica, 2012. GRAEFF, Carlos. Nanotecnologia: ciência e engenharia. – 
São Paulo: Cultura Acadêmica, 2012. 
 
PEB II – Professor de Libras 

BRASIL. Secretaria de Educação Especial. Avaliação para identificação das 
necessidades educacionais especiais. Brasília: MEC/SEESP, 2002. 
______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Marcos 
Políticos Legais da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. 
Brasília, MEC/SEEESP, 2010. 
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A construção de práticas educacionais para alunos com altas 
habilidades/superdotação: volume 1: orientação a professores / organização: 
Denise de Souza Fleith. - Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de 
Educação Especial, 2007.  
A construção de práticas educacionais para alunos com altas 
habilidades/superdotação: volume 2: atividades de estimulação de alunos / 
organização: Denise de Souza Fleith. - Brasília: Ministério da Educação, 
Secretaria de Educação Especial, 2007.  
A construção de práticas educacionais para alunos com altas 
habilidades/superdotação: volume 3: o aluno e a família / organização: Denise 
de Souza Fleith. - Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação 
Especial, 2007.  
Altas habilidade/superdotação: encorajando potenciais / Ângela M. R. Virgolim - 
Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial, 2007.  
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. “Soroban: 
manual de técnicas operatórias para pessoas com deficiência visual 
/elaboração: Mota, Maria Gloria Batista da... [et al.]. Secretaria de Educação 
Especial – Brasília: SEESP, 2009. 1ª edição.  
CARVALHO, RositaEdler. Educação inclusiva: com os pingos nos “is”. – Porto 
Alegre: Mediação, 2010. 
CIBEC/MEC. Inclusão: Revista da Educação Especial. V. 5, n. 1 (jan/jul) – 
Brasília: Secretaria de Educação Especial, 2010 
CIBEC/MEC. Inclusão: Revista da Educação Especial. V. 6, n. 1 (jan/jul) – 
Brasília: Secretaria de Educação Especial, 2011.  
Educação inclusiva: atendimento educacional especializado para a deficiência 
mental. [2. ed.] / Cristina Abranches Mota Batista, Maria Teresa EglerMantoan. 
– Brasília: MEC, SEESP, 2006.  
Ensaios pedagógicos - construindo escolas inclusivas: 1. ed. Brasília: MEC, 
SEESP, 2005.  
Experiências educacionais inclusivas: Programa Educação Inclusiva: direito à 
diversidade / Organizadora, Berenice Weissheimer Roth. – Brasília: Ministério 
da Educação, Secretaria de Educação Especial, 2006.  
FILHO, Teófilo Alves Galvão; MIRANDA, Theresinha Guimarães. O professor e 
a educação inclusiva: formação, práticas e lugares. São Paulo: EDUFBA, 2012. 
FILHO, Teófilo Alves Galvão; GARCÍA, Jesus Carlos Delgado. Pesquisa 
Nacional de Tecnologia Assistiva. São Paulo: ITS BRA SIL/MCTI-SECIS, 2012. 
GIROTO, Claudia Regina Mosca; OMOTE, Sadao (org.); POKER, Rosimar 
Bortolini. As tecnologias nas práticas pedagógicas inclusivas - Marília: Oficina 
Universitária; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2012. 
GOMES, Adriana Leite Lima Verde. A Educação Especial na Perspectiva da 
Inclusão Escolar. - Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação 
Especial; [Fortaleza]: Universidade Federal do Ceará, 2010. Fascículos 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10. (Coleção A Educação Especial). 
MANTOAN, Maria Teresa Eglér (org.). O desafio das diferenças nas escolas. – 
Petropolis, RJ: Vozes, 2011. 
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MELLO, Ana Maria S. Ros de; ANDRADE, Maria América; CHEN HO, Helena; 
Souza Dias, Inês de. Retratos do autismo no Brasil. 1ª ed. São Paulo: AMA, 
2013. 
MELLO, Ana Maria S. Ros de. Autismo: guia prático. 6. Ed. São Paulo: AMA; 
Brasília: CORDE, 2007. 
 
PEB II – Professor de Arte 
ALMEIDA, Rogério; BECARI, Marcos (orgs.). Fluxos culturais: arte, educação, 
comunicação e mídias. – São Paulo: FEUSP, 2017. 
ANDRÉ, Carminda Mendes. Apontamentos de uma arte-educadora – artes 
cênicas. – São Paulo: Cultura Acadêmica: Universidade Estadual Paulista, Pró-
Reitoria de Graduação, 2013. 
Arte/vários autores. – Curitiba: Secretaria de Estado da Educação do Paraná, 
2006. 
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular - BNCC. (Capítulos: 1 e 2. Capítulo 
4, itens: 4.1.2. / 4.1.2.1. / 4.1.2.1.2.). 
BARBOSA, Ana Mae. Inquietações e mudanças no ensino da arte. – 7ª ed. – 
São Paulo: Cortez, 2012. 
BARDI, Pietro Maria. Pequena história da arte: introdução aos estudos das 
artes plásticas. – 2ª ed. – Melhoramentos. 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 
Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: Arte. Brasília, 
MEC/SEF, 1998. 
BURY, John. Arquitetura e Arte no Brasil Colonial. – Brasília, DF: IPHAN / 
MONUMENTA, 2006. 
COLI, Jorge. O que é arte. – 15ª ed. – São Paulo, SP: Editora Brasiliense, 
1995. 
DERDYK, Edith. Formas de pensar o desenho: desenvolvimento do grafismo 
infantil. – 5ª ed. – Porto Alegre, RS: Zouk, 2015. 
FERRAZ, Maria Heloísa Corrêa de Toledo. Arte na educação escolar. – 4ª ed. 
– São Paulo: Cortez, 2010. 
FREITAS, Enio de. História e cinema: encontro de conhecimento em sala de 
aula. – São Paulo: Cultura Acadêmica, 2012. 
GOMBRICH, E. H. A história da Arte. – 16ª ed. – LTC Editora, 2000. 
JERÔNIMO, Denise Dantas. Trilhando os solos: atividades lúdicas e jogos no 
ensino de solos. – São Paulo: Cultura Acadêmica: Universidade Estadual 
Paulista, Pró-Reitoria de Graduação, 2012. 
MAZZOLA, Renan Belmonte. O cânone visual: as belas-artes em discurso. – 1ª 
ed. – São Paulo: Cultura Acadêmica, 2015. 
PEREIRA, Priscila Leonel de Medeiros. Um encontro com a mediação cultural: 
40 museus em 40 semanas. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2018. 
RAMALHO E OLIVEIRA, Sandra. Imagem também se lê. – São Paulo: Edições 
Rosari, 2009. 
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SÃO PAULO. Currículo do Estado de São Paulo: Arte. In: Currículo do Estado 
de São Paulo, Linguagens, códigos e suas tecnologias. 2. ed., São Paulo, SE, 
2012. 
VICENTE, Adalberto Luis; JUNQUEIRA, Renata Soares orgs.). Teatro, cinema 
e literatura: confluências. – São Paulo: Cultura Acadêmica, 2014. 
 
PEB II – Professor de Educação Musical (musicalização, Canto, Coral, 
Cordas, Percussão, Sopro e Teclado) 

História da música no Brasil. Influências da música africana e indígena na 
música nacional. Origem da música. Expressão musical aplicada a educação. 
Oficinas de expressão musical. Fontes sonoras. Construção de instrumentos 
musicais e objetos sonoros. Tipos de repertórios. Música da cultura infantil. 
Aspectos teóricos da música (som, partituras, timbre, voz, notas musicais). 
Construção de projetos e oficinas através de musicalização. Tipos de 
instrumentos musicais. 
Notas Musicais. Propriedades do Som. Tom e Semitom. Valores musicais. 
Clave. Noção de harmonia e melodia. Tonalidade. Comunicação. Compasso. 
Marcação de compasso. Andamento. Apreciação significativa em música: 
escuta, envolvimento e compreensão da linguagem musical. A música como 
produto cultural e histórico: música e sons do mundo. Parâmetros Curriculares 
Nacionais PCNs de Arte. 
 
PEB II – Professor de Dança 
AHLERT, Alvori. Educação física escolar e cidadania. Revista Vidya, v. 24, nº 
42, p. 47-60, jul./dez., 2004 - Santa Maria, 2007. 
ANDRADE, Márcia Siqueira de; BARTHOLOMEU, Daniel; MONTIEL, Maria. 
Perspectivas em aprendizagem humana. – 1ª ed. – São Paulo: Memmon 
Edições Científicas, 2014. 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 
Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: Ed. Física. Brasília: 
MEC/SEF, 1998. 
CEREGATTO, Luciana. Os saberes da experiência discente na Educação 
Física. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2012. 
CRUZ, Ana Cristina Juvenal da (Org); REIS, Monique Priscila de Abreu; 
SOUZA, Edlaine Fernanda Aragon de. Metodologias de trabalho em educação 
das relações étnico-raciais. - Assis: Triunfal Gráfica e Editora, 2016. 
DARIDO, Suraya Cristina. Educação Física na escola: questões e reflexões. – 
1ª ed. - Editora Guanabara Koogan, 2003. 
LE BOULCH, Jean. Educação psicomotora: psicocinética na idade escolar. – 
Porto Alegre: Artmed, 1987. 
MARCELINO, Nelson Carvalho. Lazer e educação. – Campinas, SP: Papirus, 
1987. 
MARCO, Ademir de (Org.). Educação física: Cultura e sociedade. – Campinas, 
SP: Papirus, 2006. 
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SÃO PAULO. Currículo do Estado de São Paulo: Educação Física /Coord. 
Maria Inês Fini. – São Paulo: SEE, 2008. 
SOARES, Carmen Lucia et al. Metodologia do Ensino de Educação Física. – 1ª 
ed. - Cortez Editora. (Coleção Magistério 2º grau. Série formação do professor). 
SOUZA, Esther Vieira Brum de. O currículo, a pedagogia da alternância e os 
saberes docentes na educação física: os desafios do processo de formação. – 
1ª ed. – São Paulo: Cultura Acadêmica, 2013. 
TAVARES, Carlos Eduardo Moura. Didática aplicada à educação física. 
Governo do Estado do Ceará e Universidade de Brasília, 2010. Disponível em: 
<http://www.intaead.com.br/ebooks1/livros/ed%20fisica/14.%20Didatica%20apli
cada%20a%20EF.pdf>. 
Corpo, sociedade, construção da cultura corporal de movimento.  Nutrição e 
atividade física. Esportes e Jogos na Escola. Desenvolvimento motor. 
Motricidade humana. Atividade física e qualidade de vida. Ação humana e 
atividade corporal.  Estudos coreográficos. Ação humana e atividade corporal. 
Os grandes nomes da dança no Brasil e no mundo, em diversos momentos da 
História da dança. Reconhecimento de ritmos corporais e externos. Jogos 
populares de movimento, cirandas e amarelinhas. Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs) de Educação Física. KISHIMOTO, T.M. Jogo, brinquedo, 
brincadeira e a educação. São Paulo: Cortez, 1997.; SÃO PAULO (Estado) 
Secretaria da Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. 
Escola de tempo integral: oficinas curriculares de atividades esportivas e 
motoras; esporte, ginástica, jogo – ciclos I e II. São Paulo: SEE/CENP, 2007. 
 
PEB II – Professor de Capoeira 
AHLERT, Alvori. Educação física escolar e cidadania. Revista Vidya, v. 24, nº 
42, p. 47-60, jul./dez., 2004 - Santa Maria, 2007. 
ANDRADE, Márcia Siqueira de; BARTHOLOMEU, Daniel; MONTIEL, Maria. 
Perspectivas em aprendizagem humana. – 1ª ed. – São Paulo: Memmon 
Edições Científicas, 2014. 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 
Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: Ed. Física. Brasília: 
MEC/SEF, 1998. 
CEREGATTO, Luciana. Os saberes da experiência discente na Educação 
Física. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2012. 
CRUZ, Ana Cristina Juvenal da (Org); REIS, Monique Priscila de Abreu; 
SOUZA, Edlaine Fernanda Aragon de. Metodologias de trabalho em educação 
das relações étnico-raciais. - Assis: Triunfal Gráfica e Editora, 2016. 
DARIDO, Suraya Cristina. Educação Física na escola: questões e reflexões. – 
1ª ed. - Editora Guanabara Koogan, 2003. 
LE BOULCH, Jean. Educação psicomotora: psicocinética na idade escolar. – 
Porto Alegre: Artmed, 1987. 
MARCELINO, Nelson Carvalho. Lazer e educação. – Campinas, SP: Papirus, 
1987. 
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MARCO, Ademir de (Org.). Educação física: Cultura e sociedade. – Campinas, 
SP: Papirus, 2006. 
SÃO PAULO. Currículo do Estado de São Paulo: Educação Física /Coord. 
Maria Inês Fini. – São Paulo: SEE, 2008. 
SOARES, Carmen Lucia et al. Metodologia do Ensino de Educação Física. – 1ª 
ed. - Cortez Editora. (Coleção Magistério 2º grau. Série formação do professor). 
SOUZA, Esther Vieira Brum de. O currículo, a pedagogia da alternância e os 
saberes docentes na educação física: os desafios do processo de formação. – 
1ª ed. – São Paulo: Cultura Acadêmica, 2013. 
TAVARES, Carlos Eduardo Moura. Didática aplicada à educação física. 
Governo do Estado do Ceará e Universidade de Brasília, 2010. Disponível em: 
<http://www.intaead.com.br/ebooks1/livros/ed%20fisica/14.%20Didatica%20apli
cada%20a%20EF.pdf>. 
Corpo, sociedade, construção da cultura corporal de movimento.  Nutrição e 
atividade física. Esportes e Jogos na Escola. Desenvolvimento motor. 
Motricidade humana. Atividade física e qualidade de vida. Ação humana e 
atividade corporal.  . Jogos populares de movimento, cirandas e amarelinhas. 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de Educação Física. KISHIMOTO, 
T.M. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. São Paulo: Cortez, 1997.; 
SÃO PAULO (Estado) Secretaria da Educação. Coordenadoria de Estudos e 
Normas Pedagógicas. Escola de tempo integral: oficinas curriculares de 
atividades esportivas e motoras; esporte, ginástica, jogo – ciclos I e II. São 
Paulo: SEE/CENP, 2007. 
 
PEB II – Professor de Dama e Xadrez 
AHLERT, Alvori. Educação física escolar e cidadania. Revista Vidya, v. 24, nº 
42, p. 47-60, jul./dez., 2004 - Santa Maria, 2007. 
ANDRADE, Márcia Siqueira de; BARTHOLOMEU, Daniel; MONTIEL, Maria. 
Perspectivas em aprendizagem humana. – 1ª ed. – São Paulo: Memmon 
Edições Científicas, 2014. 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 
Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: Ed. Física. Brasília: 
MEC/SEF, 1998. 
CEREGATTO, Luciana. Os saberes da experiência discente na Educação 
Física. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2012. 
CRUZ, Ana Cristina Juvenal da (Org); REIS, Monique Priscila de Abreu; 
SOUZA, Edlaine Fernanda Aragon de. Metodologias de trabalho em educação 
das relações étnico-raciais. - Assis: Triunfal Gráfica e Editora, 2016. 
DARIDO, Suraya Cristina. Educação Física na escola: questões e reflexões. – 
1ª ed. - Editora Guanabara Koogan, 2003. 
LE BOULCH, Jean. Educação psicomotora: psicocinética na idade escolar. – 
Porto Alegre: Artmed, 1987. 
MARCELINO, Nelson Carvalho. Lazer e educação. – Campinas, SP: Papirus, 
1987. 
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MARCO, Ademir de (Org.). Educação física: Cultura e sociedade. – Campinas, 
SP: Papirus, 2006. 
SÃO PAULO. Currículo do Estado de São Paulo: Educação Física /Coord. 
Maria Inês Fini. – São Paulo: SEE, 2008. 
SOARES, Carmen Lucia et al. Metodologia do Ensino de Educação Física. – 1ª 
ed. - Cortez Editora. (Coleção Magistério 2º grau. Série formação do professor). 
SOUZA, Esther Vieira Brum de. O currículo, a pedagogia da alternância e os 
saberes docentes na educação física: os desafios do processo de formação. – 
1ª ed. – São Paulo: Cultura Acadêmica, 2013. 
TAVARES, Carlos Eduardo Moura. Didática aplicada à educação física. 
Governo do Estado do Ceará e Universidade de Brasília, 2010. Disponível em: 
<http://www.intaead.com.br/ebooks1/livros/ed%20fisica/14.%20Didatica%20apli
cada%20a%20EF.pdf>. 
Corpo, sociedade, construção da cultura corporal de movimento.  Nutrição e 
atividade física. Esportes e Jogos na Escola. Desenvolvimento motor. 
Motricidade humana. Atividade física e qualidade de vida. Ação humana e 
atividade corporal.  . Jogos populares de movimento, cirandas e amarelinhas. 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de Educação Física. KISHIMOTO, 
T.M. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. São Paulo: Cortez, 1997.; 
SÃO PAULO (Estado) Secretaria da Educação. Coordenadoria de Estudos e 
Normas Pedagógicas. Escola de tempo integral: oficinas curriculares de 
atividades esportivas e motoras; esporte, ginástica, jogo – ciclos I e II. São 
Paulo: SEE/CENP, 2007. 
 
PEB II – Professor de Futsal e Futebol de Campo 
AHLERT, Alvori. Educação física escolar e cidadania. Revista Vidya, v. 24, nº 
42, p. 47-60, jul./dez., 2004 - Santa Maria, 2007. 
ANDRADE, Márcia Siqueira de; BARTHOLOMEU, Daniel; MONTIEL, Maria. 
Perspectivas em aprendizagem humana. – 1ª ed. – São Paulo: Memmon 
Edições Científicas, 2014. 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 
Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: Ed. Física. Brasília: 
MEC/SEF, 1998. 
CEREGATTO, Luciana. Os saberes da experiência discente na Educação 
Física. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2012. 
CRUZ, Ana Cristina Juvenal da (Org); REIS, Monique Priscila de Abreu; 
SOUZA, Edlaine Fernanda Aragon de. Metodologias de trabalho em educação 
das relações étnico-raciais. - Assis: Triunfal Gráfica e Editora, 2016. 
DARIDO, Suraya Cristina. Educação Física na escola: questões e reflexões. – 
1ª ed. - Editora Guanabara Koogan, 2003. 
LE BOULCH, Jean. Educação psicomotora: psicocinética na idade escolar. – 
Porto Alegre: Artmed, 1987. 
MARCELINO, Nelson Carvalho. Lazer e educação. – Campinas, SP: Papirus, 
1987. 
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MARCO, Ademir de (Org.). Educação física: Cultura e sociedade. – Campinas, 
SP: Papirus, 2006. 
SÃO PAULO. Currículo do Estado de São Paulo: Educação Física /Coord. 
Maria Inês Fini. – São Paulo: SEE, 2008. 
SOARES, Carmen Lucia et al. Metodologia do Ensino de Educação Física. – 1ª 
ed. - Cortez Editora. (Coleção Magistério 2º grau. Série formação do professor). 
SOUZA, Esther Vieira Brum de. O currículo, a pedagogia da alternância e os 
saberes docentes na educação física: os desafios do processo de formação. – 
1ª ed. – São Paulo: Cultura Acadêmica, 2013. 
TAVARES, Carlos Eduardo Moura. Didática aplicada à educação física. 
Governo do Estado do Ceará e Universidade de Brasília, 2010. Disponível em: 
<http://www.intaead.com.br/ebooks1/livros/ed%20fisica/14.%20Didatica%20apli
cada%20a%20EF.pdf>. 
Corpo, sociedade, construção da cultura corporal de movimento.  Nutrição e 
atividade física. Esportes e Jogos na Escola. Desenvolvimento motor. 
Motricidade humana. Atividade física e qualidade de vida. Ação humana e 
atividade corporal.  . Jogos populares de movimento, cirandas e amarelinhas. 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de Educação Física. KISHIMOTO, 
T.M. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. São Paulo: Cortez, 1997.; 
SÃO PAULO (Estado) Secretaria da Educação. Coordenadoria de Estudos e 
Normas Pedagógicas. Escola de tempo integral: oficinas curriculares de 
atividades esportivas e motoras; esporte, ginástica, jogo – ciclos I e II. São 
Paulo: SEE/CENP, 2007. 
 
PEB II – Professor de Natação 
AHLERT, Alvori. Educação física escolar e cidadania. Revista Vidya, v. 24, nº 
42, p. 47-60, jul./dez., 2004 - Santa Maria, 2007. 
ANDRADE, Márcia Siqueira de; BARTHOLOMEU, Daniel; MONTIEL, Maria. 
Perspectivas em aprendizagem humana. – 1ª ed. – São Paulo: Memmon 
Edições Científicas, 2014. 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 
Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: Ed. Física. Brasília: 
MEC/SEF, 1998. 
CEREGATTO, Luciana. Os saberes da experiência discente na Educação 
Física. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2012. 
CRUZ, Ana Cristina Juvenal da (Org); REIS, Monique Priscila de Abreu; 
SOUZA, Edlaine Fernanda Aragon de. Metodologias de trabalho em educação 
das relações étnico-raciais. - Assis: Triunfal Gráfica e Editora, 2016. 
DARIDO, Suraya Cristina. Educação Física na escola: questões e reflexões. – 
1ª ed. - Editora Guanabara Koogan, 2003. 
LE BOULCH, Jean. Educação psicomotora: psicocinética na idade escolar. – 
Porto Alegre: Artmed, 1987. 
MARCELINO, Nelson Carvalho. Lazer e educação. – Campinas, SP: Papirus, 
1987. 
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MARCO, Ademir de (Org.). Educação física: Cultura e sociedade. – Campinas, 
SP: Papirus, 2006. 
SÃO PAULO. Currículo do Estado de São Paulo: Educação Física /Coord. 
Maria Inês Fini. – São Paulo: SEE, 2008. 
SOARES, Carmen Lucia et al. Metodologia do Ensino de Educação Física. – 1ª 
ed. - Cortez Editora. (Coleção Magistério 2º grau. Série formação do professor). 
SOUZA, Esther Vieira Brum de. O currículo, a pedagogia da alternância e os 
saberes docentes na educação física: os desafios do processo de formação. – 
1ª ed. – São Paulo: Cultura Acadêmica, 2013. 
TAVARES, Carlos Eduardo Moura. Didática aplicada à educação física. 
Governo do Estado do Ceará e Universidade de Brasília, 2010. Disponível em: 
<http://www.intaead.com.br/ebooks1/livros/ed%20fisica/14.%20Didatica%20apli
cada%20a%20EF.pdf>. 
Corpo, sociedade, construção da cultura corporal de movimento.  Nutrição e 
atividade física. Esportes e Jogos na Escola. Desenvolvimento motor. 
Motricidade humana. Atividade física e qualidade de vida. Ação humana e 
atividade corporal.  . Jogos populares de movimento, cirandas e amarelinhas. 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de Educação Física. KISHIMOTO, 
T.M. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. São Paulo: Cortez, 1997.; 
SÃO PAULO (Estado) Secretaria da Educação. Coordenadoria de Estudos e 
Normas Pedagógicas. Escola de tempo integral: oficinas curriculares de 
atividades esportivas e motoras; esporte, ginástica, jogo – ciclos I e II. São 
Paulo: SEE/CENP, 2007. 
 
PEB II – Professor de Atletismo 
AHLERT, Alvori. Educação física escolar e cidadania. Revista Vidya, v. 24, nº 
42, p. 47-60, jul./dez., 2004 - Santa Maria, 2007. 
ANDRADE, Márcia Siqueira de; BARTHOLOMEU, Daniel; MONTIEL, Maria. 
Perspectivas em aprendizagem humana. – 1ª ed. – São Paulo: Memmon 
Edições Científicas, 2014. 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 
Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: Ed. Física. Brasília: 
MEC/SEF, 1998. 
CEREGATTO, Luciana. Os saberes da experiência discente na Educação 
Física. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2012. 
CRUZ, Ana Cristina Juvenal da (Org); REIS, Monique Priscila de Abreu; 
SOUZA, Edlaine Fernanda Aragon de. Metodologias de trabalho em educação 
das relações étnico-raciais. - Assis: Triunfal Gráfica e Editora, 2016. 
DARIDO, Suraya Cristina. Educação Física na escola: questões e reflexões. – 
1ª ed. - Editora Guanabara Koogan, 2003. 
LE BOULCH, Jean. Educação psicomotora: psicocinética na idade escolar. – 
Porto Alegre: Artmed, 1987. 
MARCELINO, Nelson Carvalho. Lazer e educação. – Campinas, SP: Papirus, 
1987. 
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MARCO, Ademir de (Org.). Educação física: Cultura e sociedade. – Campinas, 
SP: Papirus, 2006. 
SÃO PAULO. Currículo do Estado de São Paulo: Educação Física /Coord. 
Maria Inês Fini. – São Paulo: SEE, 2008. 
SOARES, Carmen Lucia et al. Metodologia do Ensino de Educação Física. – 1ª 
ed. - Cortez Editora. (Coleção Magistério 2º grau. Série formação do professor). 
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1ª ed. – São Paulo: Cultura Acadêmica, 2013. 
TAVARES, Carlos Eduardo Moura. Didática aplicada à educação física. 
Governo do Estado do Ceará e Universidade de Brasília, 2010. Disponível em: 
<http://www.intaead.com.br/ebooks1/livros/ed%20fisica/14.%20Didatica%20apli
cada%20a%20EF.pdf>. 
Corpo, sociedade, construção da cultura corporal de movimento.  Nutrição e 
atividade física. Esportes e Jogos na Escola. Desenvolvimento motor. 
Motricidade humana. Atividade física e qualidade de vida. Ação humana e 
atividade corporal.  . Jogos populares de movimento, cirandas e amarelinhas. 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de Educação Física. KISHIMOTO, 
T.M. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. São Paulo: Cortez, 1997.; 
SÃO PAULO (Estado) Secretaria da Educação. Coordenadoria de Estudos e 
Normas Pedagógicas. Escola de tempo integral: oficinas curriculares de 
atividades esportivas e motoras; esporte, ginástica, jogo – ciclos I e II. São 
Paulo: SEE/CENP, 2007. 
 
PEB II – Professor de Basquete 
AHLERT, Alvori. Educação física escolar e cidadania. Revista Vidya, v. 24, nº 
42, p. 47-60, jul./dez., 2004 - Santa Maria, 2007. 
ANDRADE, Márcia Siqueira de; BARTHOLOMEU, Daniel; MONTIEL, Maria. 
Perspectivas em aprendizagem humana. – 1ª ed. – São Paulo: Memmon 
Edições Científicas, 2014. 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 
Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: Ed. Física. Brasília: 
MEC/SEF, 1998. 
CEREGATTO, Luciana. Os saberes da experiência discente na Educação 
Física. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2012. 
CRUZ, Ana Cristina Juvenal da (Org); REIS, Monique Priscila de Abreu; 
SOUZA, Edlaine Fernanda Aragon de. Metodologias de trabalho em educação 
das relações étnico-raciais. - Assis: Triunfal Gráfica e Editora, 2016. 
DARIDO, Suraya Cristina. Educação Física na escola: questões e reflexões. – 
1ª ed. - Editora Guanabara Koogan, 2003. 
LE BOULCH, Jean. Educação psicomotora: psicocinética na idade escolar. – 
Porto Alegre: Artmed, 1987. 
MARCELINO, Nelson Carvalho. Lazer e educação. – Campinas, SP: Papirus, 
1987. 
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MARCO, Ademir de (Org.). Educação física: Cultura e sociedade. – Campinas, 
SP: Papirus, 2006. 
SÃO PAULO. Currículo do Estado de São Paulo: Educação Física /Coord. 
Maria Inês Fini. – São Paulo: SEE, 2008. 
SOARES, Carmen Lucia et al. Metodologia do Ensino de Educação Física. – 1ª 
ed. - Cortez Editora. (Coleção Magistério 2º grau. Série formação do professor). 
SOUZA, Esther Vieira Brum de. O currículo, a pedagogia da alternância e os 
saberes docentes na educação física: os desafios do processo de formação. – 
1ª ed. – São Paulo: Cultura Acadêmica, 2013. 
TAVARES, Carlos Eduardo Moura. Didática aplicada à educação física. 
Governo do Estado do Ceará e Universidade de Brasília, 2010. Disponível em: 
<http://www.intaead.com.br/ebooks1/livros/ed%20fisica/14.%20Didatica%20apli
cada%20a%20EF.pdf>. 
Corpo, sociedade, construção da cultura corporal de movimento.  Nutrição e 
atividade física. Esportes e Jogos na Escola. Desenvolvimento motor. 
Motricidade humana. Atividade física e qualidade de vida. Ação humana e 
atividade corporal. . Jogos populares de movimento, cirandas e amarelinhas. 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de Educação Física. KISHIMOTO, 
T.M. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. São Paulo: Cortez, 1997.; 
SÃO PAULO (Estado) Secretaria da Educação. Coordenadoria de Estudos e 
Normas Pedagógicas. Escola de tempo integral: oficinas curriculares de 
atividades esportivas e motoras; esporte, ginástica, jogo – ciclos I e II. São 
Paulo: SEE/CENP, 2007. 
 
PEB II – Professor de Atividades Recreativas 
AHLERT, Alvori. Educação física escolar e cidadania. Revista Vidya, v. 24, nº 
42, p. 47-60, jul./dez., 2004 - Santa Maria, 2007. 
ANDRADE, Márcia Siqueira de; BARTHOLOMEU, Daniel; MONTIEL, Maria. 
Perspectivas em aprendizagem humana. – 1ª ed. – São Paulo: Memmon 
Edições Científicas, 2014. 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 
Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: Ed. Física. Brasília: 
MEC/SEF, 1998. 
CEREGATTO, Luciana. Os saberes da experiência discente na Educação 
Física. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2012. 
CRUZ, Ana Cristina Juvenal da (Org); REIS, Monique Priscila de Abreu; 
SOUZA, Edlaine Fernanda Aragon de. Metodologias de trabalho em educação 
das relações étnico-raciais. - Assis: Triunfal Gráfica e Editora, 2016. 
DARIDO, Suraya Cristina. Educação Física na escola: questões e reflexões. – 
1ª ed. - Editora Guanabara Koogan, 2003. 
LE BOULCH, Jean. Educação psicomotora: psicocinética na idade escolar. – 
Porto Alegre: Artmed, 1987. 
MARCELINO, Nelson Carvalho. Lazer e educação. – Campinas, SP: Papirus, 
1987. 
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MARCO, Ademir de (Org.). Educação física: Cultura e sociedade. – Campinas, 
SP: Papirus, 2006. 
SÃO PAULO. Currículo do Estado de São Paulo: Educação Física /Coord. 
Maria Inês Fini. – São Paulo: SEE, 2008. 
SOARES, Carmen Lucia et al. Metodologia do Ensino de Educação Física. – 1ª 
ed. - Cortez Editora. (Coleção Magistério 2º grau. Série formação do professor). 
SOUZA, Esther Vieira Brum de. O currículo, a pedagogia da alternância e os 
saberes docentes na educação física: os desafios do processo de formação. – 
1ª ed. – São Paulo: Cultura Acadêmica, 2013. 
TAVARES, Carlos Eduardo Moura. Didática aplicada à educação física. 
Governo do Estado do Ceará e Universidade de Brasília, 2010. Disponível em: 
<http://www.intaead.com.br/ebooks1/livros/ed%20fisica/14.%20Didatica%20apli
cada%20a%20EF.pdf>. 
Corpo, sociedade, construção da cultura corporal de movimento.  Nutrição e 
atividade física. Esportes e Jogos na Escola. Desenvolvimento motor. 
Motricidade humana. Atividade física e qualidade de vida. Ação humana e 
atividade corporal.. Jogos populares de movimento, cirandas e amarelinhas. 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de Educação Física. KISHIMOTO, 
T.M. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. São Paulo: Cortez, 1997.; 
SÃO PAULO (Estado) Secretaria da Educação. Coordenadoria de Estudos e 
Normas Pedagógicas. Escola de tempo integral: oficinas curriculares de 
atividades esportivas e motoras; esporte, ginástica, jogo – ciclos I e II. São 
Paulo: SEE/CENP, 2007. 
 
PEB II – Professor de Teatro 
ALMEIDA, Rogério; BECARI, Marcos (orgs.). Fluxos culturais: arte, educação, 
comunicação e mídias. – São Paulo: FEUSP, 2017. 
ANDRÉ, Carminda Mendes. Apontamentos de uma arte-educadora – artes 
cênicas. – São Paulo: Cultura Acadêmica: Universidade Estadual Paulista, Pró-
Reitoria de Graduação, 2013. 
VICENTE, Adalberto Luis; JUNQUEIRA, Renata Soares orgs.). Teatro, cinema 
e literatura: confluências. – São Paulo: Cultura Acadêmica, 2014. 
FREITAS, Enio de. História e cinema: encontro de conhecimento em sala de 
aula. – São Paulo: Cultura Acadêmica, 2012. 
HERNANDES, Fernando. Cultura visual, mudança educativa e projeto de 
trabalho. São Paulo: Ed. Artmed, 2000.  Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs) de Arte. 
História da Arte Geral. História da Arte no Brasil. Educação Musical. Teatro. 
Harmonia de cores. Projeções Geométricas. Elementos básicos da composição 
artística (coreografias, teatro, música, visual, audiovisual).  
 
Professor para Curso Técnico em Eletrotécnica e Mecânica 

LUCKESI, Cipriano. Avaliação da aprendizagem escolar. 21 ed. São Paulo: 
Cortez, 2010. DELORS, Jacques et al.  
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Educação: um tesouro a descobrir – relatório para a UNESCO da Comissão 
Internacional sobre Educação para o século XXI. São Paulo: 
Cortez,1998.FREIRE, Paulo.  
Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 2014. HOFFMANN, Jussara Maria Lerch.  
Avaliação: Mito e Desafio: uma perspectiva construtivista. Porto Alegre: 
Mediação, 2005.LIBÂNEO, José Carlos. 
Didática. São Paulo: Cortez, 2004 
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 2004.  
MORIN, Edgar. Os sete Saberes Necessários à Educação do Futuro 3a.ed. - 
São Paulo - Cortez; Brasília, DF: UNESCO, 2001. Parâmetros Curriculares 
Nacionais. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro081.pdf. Acesso em jan. de 
2017.  
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: ArtMed, 
1998.  
HERNÁNDEZ, F. & VENTURA, M. A organização do currículo por projetos de 
trabalho: o conhecimento é um caleidoscópio. Porto Alegre: ArtMed, 1998 
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ANEXO III 
 

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO 
 
 

À Secretaria Municipal de Assistência Social 
 
Eu, ___________________________________________________________, 

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

________________, e do CPF nº ___________________________, residente 

e domiciliado(a) na 

_______________________________________________________________

____________________________, inscrito(a) no Processo Seletivo 

Simplificado nº 02/2018 da Prefeitura de Dracena, para a função de 

________________________, 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. 

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 novembro de 2018. 

 
 
 
 
 

Assinatura 
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ANEXO IV 
 

FORMULÁRIO PARA ENTREGA DOS TÍTULOS 

 
Prefeitura Municipal de Dracena - SP – Processo Seletivo 002/2018 

 
NOME DO CANDIDATO: _____________________________________________________ 
 
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________ RG: _________________________________ 
 
FUNÇÃO: ___________________________ 
 

Título Comprovante Marque com X 

 

 

STRICTU SENSU – Título de 

Doutor na Área em que concorre 

ou em área relacionada, 

concluído até a data da 

apresentação dos títulos. 

- Diploma devidamente registrado 

ou Ata da apresentação da defesa 

de tese, ou declaração/certificado 

de conclusão de curso expedido 

por instituição oficial, em papel 

timbrado da instituição, contendo 

data, assinatura e nome do 

responsável pelo documento e 

reconhecido pelo MEC. 

 

 

 

STRICTU SENSU – Título de 

Mestre na área em que concorre 

ou em área relacionada, 

concluído até a data da 

apresentação dos títulos. 

- Diploma devidamente registrado 

ou Ata da apresentação da 

dissertação de mestrado, ou 

declaração/certificado de conclusão 

de curso expedido por instituição 

oficial, em papel timbrado da 

instituição, contendo data, 

assinatura e nome do responsável 

pelo documento e reconhecido pelo 

MEC. 

 

 

LATO SENSU – Título de Pós – 

Graduação – duração mínima de 

432 horas/aula (que equivale a 

360 horas cheias), na área em 

que concorre ou em área 

relacionada, concluído até a data 

da apresentação dos títulos. 

- Diploma ou Certificado de Pós 

Graduação, MBA, Especialização 

devidamente registrado pelo órgão 

expedidor, impresso em papel 

timbrado da instituição, contendo 

data, assinatura e nome do 

responsável pelo documento, 

local/livro de registro e reconhecido 

pelo MEC. 

 

 
Nº de folhas anexas:__________ (folhas protocoladas, exceto este formulário) 
 
Assinatura do candidato: ____________________________  
 
Data: __/__/2018 

Obs.: Não será permitido o preenchimento deste documento na 
fila de protocolo. A 2ª via é o recibo do candidato (pode ser 

fotocópia). 
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ANEXO V 
 

CRONOGRAMA 
 

Publicação do Edital 22/11/2018 

Período de Inscrições 27/11/2018 a 05/12/2018 

Solicitação de isenção do valor de inscrição 27/11/2018 

Divulgação do deferimento e indeferimento de 
isenção 

29/11/2018 

Prazo de Recurso do indeferimento de isenção 30/11/2018 

Divulgação da Homologação dos isentos 03/12/2018 

Término do prazo para emissão da 2ª via do 
boleto 

05/12/2018 – até 
as16h00min 

Divulgação da Relação de Candidatos Inscritos e 
Indicação do Local e Horário da realização das 
Provas 

11/12/2018 

Prazo de Recursos com relação a Relação de 
Candidatos Inscritos 

12/12/2018 

Divulgação da Retificação da Relação dos 
Candidatos Inscritos (se houver) 

14/12/2018 

Realização da Prova Objetiva e entrega dos 
títulos 

16/12/2018 

Divulgação de Gabarito da Prova Objetiva 17/12/2018 

Prazo de Recursos com relação ao Gabarito da 
Prova 

18 e 19/12/2018 

Divulgação do Julgamento dos Recursos 03/01/2019 

Divulgação da Retificação e Homologação do 
Gabarito (se houver) e Divulgação Da Nota da 
Prova Objetiva e de Títulos 

 
09/01/2019 

Prazo de recurso da Lista de Classificação com 
as Notas das Provas Objetivas e Títulos 

10 e 11/01/2018 

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

 
16/01/2019 

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

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

