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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO DE EMERGÊNCIA N.º 

001/2017 PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE ASSISTENTE SOCIAL 

    

  O MUNICÍPIO DE SERRA AZUL, Estado do São Paulo, TORNA PÚBLICO, 

mediante as condições estipuladas neste Edital, seus anexos e demais disposições legais aplicáveis, 

que realizará o PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO DE EMERGÊNCIA para 

a contratação temporária para o preenchimento de vaga para o cargo de Assistente Social. O 

Processo Seletivo será regido pelas instruções especiais constantes do presente instrumento  

 

1. QUADRO DE FUNÇÕES E VAGAS 

 

FUNÇÃO 

 

VAGAS 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

 

VENCIMENTO  

 

REQUISITOS 

 

 

Assistente 

Social 

 

 

01 

 

 

30 horas 

 

 

R$ 950,40, mais 

R$ 588,00 de 

Vale 

Alimentação 

  

Nível Superior em 

Serviço Social e 

Registro no Órgão de 

Classe. 

 

 

 

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

2.1 Os interessados deverão retirar sua ficha de inscrição junto ao Departamento de Pessoal da 

Prefeitura Municipal de Serra Azul, a qual, depois de preenchida, assinada e entregue pelo candidato, 

ser-lhe-á atribuída um número, o qual o candidato deverá guardar consigo para apresentação no dia 

da prova objetiva. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1 As inscrições serão feitas exclusivamente no Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal 

de Serra Azul, no período de 12 de maio de 2017 a 16 de maio de 2017, por meio de preenchimento 

de ficha de inscrição, a ser disponibilizada no Departamento de Recursos Humanos de Serra Azul, na 

sede do Paço Municipal, sito na Rua Dona Maria das Dores, 248, Centro, CEP 14.230-000, não 

sendo cobrada taxa de inscrição. 

3.2 São condições para a inscrição: 

 a) Ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos do Art. 12 da Constituição Federal; 

 b) Ter até a data da posse idade mínima de 18 anos, estar no gozo dos direitos políticos e civis 

e, se do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar; 

 c) Estar ciente que se aprovado, quando da convocação deverá comprovar que preenche todos 

os requisitos exigidos para o cargo, constantes do presente Edital, sob pena de perda do direito à 

vaga; 

 d) Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do serviço público”, 

mediante decisão trabalhista transitada em julgado em qualquer esfera governamental. 
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4. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE EMERGÊNCIA: 

 

4.1 O Processo Seletivo de Emergência se desenvolverá em apenas uma etapa, de caráter 

eliminatório e/ou classificatório, a saber:  

a) Prova Escrita – de caráter eliminatório e classificatório. 

 

4.2. DA PROVA ESCRITA: 

4.2.1. A prova escrita será eliminatória e classificatória, e se constituirá de questões objetivas de 

múltipla escolha, conforme descrito nos Anexos II e III deste Edital. 

4.2.1.1 Na prova escrita objetiva e eliminatória, serão considerados habilitados os candidatos que 

obtiverem nota igual ou superior ao limite mínimo estabelecido no Anexo II deste Edital, até o limite 

de 04 (quatro) candidatos. 

4.2.1.2. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada destas provas. 

4.2.2. A prova escrita será realizada no dia 21 de maio de 2017, às 9:00 horas e terá a duração de 

03 (três) horas.  
4.2.3. O local da realização das provas estará disponível no site da Prefeitura Municipal: 

http://www.serraazul.sp.gov.br/, disponível após 18 de maio de 2017. 

4.2.4. As provas serão realizadas no Município de Serra Azul - SP, nos locais especificados pela 

organização do Concurso Público.  

4.2.5. Só será permitido o ingresso dos candidatos nos locais de prova até às 9:00 horas, quando os 

portões serão fechados. 

4.2.6. O candidato que chegar após o horário estabelecido não poderá ingressar no local de prova, 

ficando, automaticamente, excluído do certame. 

4.2.7. Para evitar atrasos, recomenda-se que os candidatos compareçam aos locais de provas pelo 

menos 30 (trinta) minutos antes do horário previsto para o fechamento dos portões. 

4.2.8. O candidato deverá comparecer ao local de prova munido de documento original de 

identidade, oficial e com fotografia, e de canetas esferográficas de tinta azul ou preta. 

4.2.9. Serão considerados documentos de identidade: Cédula Oficial de Identidade (RG); Carteira 

expedida por Órgão ou Conselho de Classe (CREA, CRA e outros); Carteira de Trabalho e 

Previdência Social; Certificado de Reservista; Carteira de Motorista e Passaporte. 

4.2.10. O candidato, ao ingressar no local de realização da prova, deverá obrigatoriamente manter 

desligado qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, incluindo as campainhas de 

celular e os sinais de alarme. O uso de quaisquer funcionalidades de aparelhos tais como bip, 

telefone celular, walkman, receptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica, notebook, calculadora, 

palm-top, relógio digital com receptor, entre outros, incorrerá na exclusão do candidato do certame, 

podendo a organização do Concurso vetar o ingresso do candidato com outros aparelhos além dos 

anteriormente citados. 

4.2.11. Nos locais de prova poderá haver rastreamento eletrônico de sinais. 

4.2.12. Caso o candidato não possa apresentar nenhum dos documentos de identidade relacionados 

no subitem 4.2.8, no dia de realização da prova, por motivo de perda, furto ou roubo de todos eles, 

deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, 

no máximo, 30 (trinta) dias. 

4.2.13. Os candidatos só poderão sair do local de realização da prova após 1 (uma) hora  e  30 (trinta) 

minutos do início da mesma, podendo levar o caderno de provas. 

4.2.14. Os 03 (três) últimos candidatos a terminar as provas só poderão deixar o local juntos. 

 

http://www.serraazul.sp.gov.br/
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4.2.15. A Comissão de Concurso poderá alterar as normas previstas no item 4 e seus 

desdobramentos, desde que com a finalidade de preservar o bom andamento do Concurso Público. 

4.2.16. Constatando-se, durante a realização da prova, qualquer erro ou equívoco relacionado às 

questões, os organizadores tomarão a providência cabível, podendo inclusive determinar a anulação 

da questão ou questões afetadas. 

4.2.17. Caberá à Comissão organizadora decidir sobre ocorrências verificadas durante a realização 

das provas. 

4.2.18. Os gabaritos serão divulgados no 1º dia útil, após a aplicação das provas, no site 

http://www.serraazul.sp.gov.br/. 

 

5. CONTAGEM DE PONTOS 

5.1. O total geral de pontos do candidato será obtido pela soma dos pontos a ele atribuídos em cada 

uma das disciplinas da Prova Escrita. 

 

6. RECURSOS E REVISÕES 

6.1. Aos candidatos será assegurado recurso da única etapa do Processo Seletivo Simplificado de 

Emergência. 

6.2. O candidato que se sentir prejudicado em qualquer das etapas do Concurso Público, poderá 

interpor recurso, mediante requerimento individual, desde que: 

a) seja dirigido ao Presidente da Comissão de Concurso e entregue para registro no protocolo 

geral da Prefeitura do Município de Serra Azul, situada na Rua Dona Maria das Dores, 248, 

Centro, CEP 14.230-000, no horário de funcionamento (8:00 – 12:00 e das 13:00 – 17:00), no 

prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da divulgação do gabarito oficial ou após o ato 

que motivou a reclamação; 

b) constem obrigatoriamente do recurso nome completo do candidato, número da inscrição, cargo ao 

qual se candidatou, fundamentação clara e ampla dos motivos, e, no caso de recursos contra questões 

ou gabaritos, a bibliografia pesquisada. O referido recurso deverá ser firmado pelo candidato em 

todas as folhas. 

c) seja apresentado datilografado ou digitado, devendo ser uma folha para cada questão recorrida, no 

caso de recursos contra questões, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital. 

6.3. Será indeferido o requerimento que não atender os requisitos do item 6.2. 

6.4. Os recursos interpostos serão decididos, em caráter irrecorrível, em até 2 (dois) dias úteis pelos 

organizadores do certame, contados, em qualquer caso, da data de seu protocolo. 

6.5. Não serão aceitos recursos interpostos por telegrama, via postal, Internet ou outro meio que não 

seja o especificado neste Edital. 

6.6. Se do exame de recursos resultar anulação de questão, a pontuação correspondente será atribuída 

a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

6.7. No caso de o gabarito de alguma questão ser fornecido incorretamente por falha de digitação, 

publicação ou outra, a questão não será anulada, procedendo-se à sua correção e publicação. 

6.8. Será dada publicidade às decisões dos recursos através da internet, no site 

http://www.serraazul.sp.gov.br/ e no mural da Prefeitura Municipal. 
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7. RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO 

7.1. Considerar-se-á aprovado o candidato que, submetido ao Processo Seletivo Simplificado de 

Emergência, conforme descrito no item 4 do presente Edital, satisfizer todas as condições lá 

estabelecidas. 

7.2. Em caso de igualdade de pontos na classificação, serão adotados, sucessivamente, os seguintes 

critérios para o desempate dos candidatos: 

1
o
) maior n

o
 de pontos na prova de Conhecimentos Técnico-Profissionais; 

2
o
) maior n

o
 de pontos na prova de Português; 

4º) maior idade. 

 

7.2.1. Quando a igualdade de pontos na classificação envolver, pelo menos, 01 (um) candidato com 

idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, o desempate far-se-á considerando como primeiro 

critério o mais idoso. 

7.3. Apurada a classificação, esta será publicada como resultado final do Concurso Público, em 

ordem decrescente de pontuação, contendo a pontuação de todos os candidatos aprovados. 

 

8. DO RESULTADO E DA HOMOLOGAÇÃO 

8.1. O resultado preliminar do Concurso Público contendo o desempenho de todos os candidatos 

inscritos será publicado, em ordem decrescente de pontuação, no site 

http://www.serraazul.sp.gov.br/, bem como estarão disponíveis no Mural de Atos da sede da 

Prefeitura do Município de Serra Azul, situada na Rua Dona Maria das Dores, 248, Centro, CEP 

14.230-000.  

8.2. O resultado final do Concurso Público, após decididos todos os recursos interpostos, será 

publicado no site http://www.serraazul.sp.gov.br/ e, posteriormente homologado pelo Prefeito 

Municipal e publicado, em ordem crescente de classificação, em jornal de circulação regional e no 

site http://www.serraazul.sp.gov.br/ bem como estará disponível no Mural de Atos da sede da 

Prefeitura do Município de Serra Azul. 

8.3. Os candidatos aprovados poderão ser nomeados no período de validade do Processo Seletivo 

Simplificado de Emergência, cabendo-lhes a responsabilidade de manter atualizado seu endereço 

para fins de convocação, junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura do Município 

de Serra Azul, sob pena de serem considerados desistentes. 

 

9. DA NOMEAÇÃO E DA POSSE 

9.1. Após a homologação, os candidatos poderão ser nomeados a qualquer tempo, durante a vigência 

deste Processo Seletivo Simplificado de Emergência, através de portaria publicada no Mural de Atos 

da sede da Prefeitura do Município de Serra Azul. 

9.2. Os candidatos aprovados e classificados no Concurso serão convocados para o exame médico e 

para a comprovação dos requisitos exigidos nos itens 3.2 do presente Edital, através de 

correspondência registrada e dos meios de comunicação julgados convenientes pela Administração 

Municipal. 

9.3. O candidato nomeado será contratado por um período de 3 (três) meses, podendo o contrato ser 

prorrogado por igual período, a critério da administração. 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1. A classificação dos candidatos aprovados será feita em lista, sendo que no topo constarão os 

que obtiverem maior pontuação. 

10.2. Os candidatos que não atenderem aos requisitos exigidos neste Edital serão automaticamente 

eliminados do Concurso Público em qualquer de suas fases. 

http://www.serraazul.sp.gov.br/
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10.3. Será excluído do certame, por ato da Comissão, o candidato que: 

a) faltar à única etapa Processo Seletivo; 

b) portar-se de maneira inadequada nos locais de realização das provas, de modo a prejudicar o 

andamento normal do Processo Seletivo; 

c) for surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outro candidato; 

d) for apanhado em flagrante tentativa de burla, fraude ou falsificação na realização da prova, sem 

prejuízo do indiciamento cabível; 

e) prestar, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 

f) deixar de apresentar qualquer documento comprobatório dos requisitos exigidos neste Edital. 

10.4. O presente Processo Seletivo Simplificado de Emergência objetiva o preenchimento de cargos, 

sob a égide do regime celetista. 

10.5. A aprovação no Processo Seletivo não gera direito à contratação, a qual se dará, a exclusivo 

critério da Prefeitura do Município de Serra Azul, dentro do prazo de validade do Processo Seletivo, 

em conformidade ao número de vagas constantes do Anexo I deste Edital, respeitada a ordem de 

classificação. 

10.6. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar pelos meios de divulgação definidos 

neste Edital a publicação de todos os atos e editais relativos ao Concurso Público, inclusive 

alterações que porventura ocorram durante o certame. 

10.7. O candidato deverá manter atualizado seu endereço, junto ao Município, até a publicação da 

classificação final do Processo Seletivo, e junto ao Departamento de Recursos Humanos da 

Prefeitura do Município de Serra Azul, após a homologação do resultado do Processo Seletivo, sendo 

de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos decorrentes da não-atualização desta 

informação. 

10.8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Concurso, competente também para 

julgar, em decisão irrecorrível, quaisquer que sejam os recursos interpostos pelos candidatos. 

10.9. O presente Edital estará disponibilizado no Mural de Atos da Prefeitura do Município de Serra 

Azul, bem como no site do Município de Serra Azul http://www.serraazul.sp.gov.br/, e seu extrato 

publicado em jornal de circulação local. 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das condições 

estabelecidas neste Edital, bem como em eventuais aditamentos e instruções específicas para a 

realização do Processo Seletivo, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento. 

11.2. O Processo Seletivo Emergencial terá validade de 5 (cinco) meses, prorrogável por igual 

período, a critério da Administração Municipal. 

 

Serra Azul, 11 de maio de 2017. 

 

Comissão Especial do Concurso Público  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA AZUL, 11 DE MAIO DE 2017. 

 

AUGUSTO FRASSETTO NETO 

Prefeito Municipal  

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

http://www.serraazul.sp.gov.br/
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MUNICÍPIO DE SERRA AZUL - SP 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE EMERGÊNCIA OO1/2017 

ANEXO I 

CÓDI

GO 
CARGO 

REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO)  

TOTAL  

DE 

VAGAS 

Vagas reservadas 

aos portadores de 

deficiência 

JORNADA 

DE 

TRABALHO 

SEMANAL 

VENCIMENTO 

R$ 

NÍVEL SUPERIOR  

001 

ASSISTENTE SOCIAL Diploma de conclusão da graduação em Serviço Social e 

registro no CRESS. 

Atribuições: Promover reuniões; coordenar palestras, participar 

de reuniões de orientação educacional, de projetos em parceria 

com a comunidade; encaminhar alunos que apresentam 

problemas de vínculo social e cultural; planejar atividades em 

geral, juntamente com outros técnicos; verificar vagas nas 

escolas, atender solicitações junto ao Juizado de Menores. 

Promover reuniões com representantes das Escolas 

Municipais; receber o encaminhamento de alunos que 

apresentam problemas de vínculo social e cultural, entrevista-

los, contatar com pais e professores, encaminhando-os, se 

necessário, a outros profissionais; coordenar palestras para 

pais, alunos e professores, recebendo solicitações das escolas, 

desenvolvendo assuntos previamente estabelecidos por elas, 

conforme problemas apresentados; planejar juntamente com 

outros técnicos atividades a serem trabalhadas no decorrer do 

ano; receber solicitações do Juizado de Menores, solicitar 

vagas nas escolas para encaminhar para outros profissionais, 

conforme a necessidade; executar outras tarefas afins. 

 

 

01 0 30h R$ 950,40, 

mais R$ 

588,00 de Vale 

Alimentação 
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ANEXO II 

Escolaridade: Nível Superior 
 

Cargo Disciplina 
Número de 
Questões 

Valor de cada 
Questão 

Mínimo de Pontos Exigido  

Assistente Social  
Conhecimentos Específicos 
. 

20 02 20 

Português 07 02 06 

Conhecimentos Gerais 03 02 02 
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ANEXO III 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

7 (sete) questões sobre ortografia oficial; conjugação de verbos; flexão de gênero, número e grau; regência e concordância; emprego de pronomes 

e crases; formas de tratamento; pontuação; figuras de sintaxe; análise sintática; orações e seus termos; coordenação e subordinação; acentuação; 

colocação pronominal e verbal; emprego de preposição; conjunção e sinonímia; morfossintaxe. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

20 (vinte) questões sobre Fundamentos teóricos e metodológicos do Serviço Social; Políticas Sociais e Serviço Social; prática profissional x 

prática social x prática institucional x avaliações; laudos e pareceres; assistência e assistencialismo; análise e fundamentação das relações sociais 

no âmbito das instituições e dos movimentos populares; Serviço Social e Instituição; Serviço Social e interdisciplinaridade; ética profissional; 

noções de direito família e sucessões; direitos fundamentais da criança e do adolescente; as medidas específicas de proteção à criança e ao 

adolescente; a colocação em família substituta e guarda-tutela-adoção; a apuração do ato infracional atribuído ao adolescente; as medidas sócio-

educativas; a criança e o adolescente vitimizados; as inter-relações familiares: casamento x separação e a criança/adolescente; novas composições 

familiares; atribuições da equipe interprofissional. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

03 (três) questões sobre fatos políticos, econômicos e sociais, ocorridos a partir do 2º semestre de 2016. 
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BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil. (dos direitos e deveres individuais e coletivos; dos direitos sociais; da seguridade 

social; da família, da criança, do adolescente, do idoso). 

BRASIL, Lei 8069 de 13/07/1990. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Atualizado até 11/05/2017. 

BRASIL, LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002. Código Civil. Artigos 1511 a 1638; 1694 a 1727 e 1728 a 1783. 

BRASIL, LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993. Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS 

BRASIL, LEI Nº 12.435, DE 6 DE JULHO DE 2011. Sistema Único de Assistência Social - SUAS 

BRASIL, LEI Nº 12.594, DE 18 DE JANEIRO DE 2012. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

BRASIL, Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, 2006. 

 

 

 

 



        Prefeitura Municipal de Serra Azul 
                            Rua: Dona Maria das Dores, 248-Fone: (016) 3982 9100-  Fax: (016) 39821302  - CEP: 14.230-000 

 
 

 

ANEXO IV  

 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO 

 

 

 

EVENTO** 

 

 

DATA PREVISTA* 

Publicação do Edital de abertura do Processo Seletivo Público 

Simplificado 

12/05/2017 

Início e término das inscrições  De 12/05/2017 a 

16/05/2017 

Divulgação da Lista de inscritos 17/05/2017 

Divulgação dos locais de Prova 18/05/2017 

Realização das Provas Objetivas 21/05/2017, às 9:00 

Divulgação do Gabarito Oficial 22/05/2017 

Prazo para recursos do Gabarito Oficial 23/05/2017 a 

24/05/2017 

Julgamento dos Recursos (decisão irrecorrível) 25/05/2017  

Divulgação da Classificação Final 29/05/2017 

Homologação do resultado final 31/05/2017 

*As datas aqui previstas poderão ser alteradas no caso de ocorrência de fato relevante. As alterações no cronograma serão divulgadas pelos 

mesmos meios utilizados para a divulgação deste Edital. 

** Não havendo interposição de recursos as etapas serão antecipadas. 
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INSCRIÇÃO Nº:______ 
 

 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO DE EMERGÊNCIA Nº. 001/2017. CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
 

Ficha de inscrição de inscrição Processo Seletivo Simplificado de Emergência para o cargo de: 

ASSISTENTE SOCIAL                      

 

Nome completo:________________________________________________ 

 

CPF: ____________________________ 

 

Endereço: _____________________________________________________ 

 

Complemento: _____ Bairro: _____________________________ 

 

CEP: ___________ - _____ Cidade: ______________________ Estado:___ 

 

Telefones de contato:____________________________________________ 

 

E-mail: _____________________________________________________________ 

Declaro estar ciente das condições exigidas para contratação para cargo e a submissão às normas expressas no Edital do Processo Seletivo 

Público Simplificado de Emergência N.º 001/2017 

 

Assinatura ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 


