
                   PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 07/2011

Processo  Seletivo  Público  simplificado 
de Provas Objetivas para preenchimento 
de vaga de Psicologo do CRAS – Centro 
de  Referência  de  Assistência  Social  da 
Prefeitura Municipal  de  Bom Jesus  da 
Penha.

O Prefeito Municipal de Bom Jesus da Penha faz saber a público que estarão abertas, no 
período a ser  indicado,  as  inscrições para  o  Processo Seletivo  Simplificado de Prova 
Objetiva  para  o  preenchimento  de  vagas  ou  que  vierem  vagar,  de  ingresso  para  o 
provimento  de  caráter  temporário  do  cargo  público  de  Psicólogo  do  CRAS,  em 
consonância com os termos da Lei Complementar nº 24 de 07 de abril  de 2011 e Lei 
Orgânica do Município.

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O Processo Seletivo Público será regido por este Edital,  por seus Anexos e eventuais 
retificações, caso existam, e sejam publicadas antes da realização da prova objetiva.

As  atribuições,  requisitos  e  descrição  das  atividades  das  funções  públicas  são  as 
especificadas nas Leis supracitadas e descritas neste edital, conforme a seguir:

2 - DO REGIME JURÍDICO 

A relação jurídica entre os candidatos aprovados no Processo Seletivo e convocados pelo 
Município de Bom Jesus da Penha será regida pelos termos da Lei Complementar nº 24 
de 04/07/2011, o Estatuto dos Servidores de Bom Jesus da Penha, no que couber e for  
aplicável, bem como pela legislação específica do Programa, constante dos preâmbulos 
deste Edital. 

3 - DAS ESPECIFICAÇÕES DOS CARGOS

3.1 O presente Processo Seletivo Público Simplificado se destina ao provimento de vagas 
para o cargo a seguir, sendo:

CARGO: PSICOLOGO DO CRAS
Vencimentos R$ 1.300,00
Carga Horária Semanal 30 horas
Número de Vagas 01 VAGA
Requisitos Superior com Registro no Órgão da Classe



3.2 As atribuições do cargo constantes da Lei Municipal Complementar nº 24, são:

Coordenar os grupos de apoio, de orientação e de atendimentos psicológicos a crianças e 
aos  adolescentes e seus familiares; desenvolver as atividades psicossociais individuais e 
em grupo; coordenar sozinho e/ ou  em conjunto com  o assistente social os grupos de 
apoio  as  famílias;  realizar  entrevistas  de   revelação;   encaminhar   os  casos  que 
necessitarem de psicoterapia para  a rede de proteção local;   acompanhar crianças e 
adolescente  em audiências  nas   delegacias  e   no  fórum;  realizar  estudos  de  casos; 
elaborar  laudos  e  pareceres  técnicos  psicológicos   quando  solicitados;   realizar  visita 
domiciliar quando for necessária;  acompanhar crianças e adolescentes  e  seus familiares 
junto a rede  de  serviços,  principalmente  aquelas que prestam  atenção psicossocial; 
manter  os  documentos,   dossiês e históricos organizados e  atualizados.

4- DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO

4.1  Ser  brasileiro  nato  ou  naturalizado,  ou  cidadão  português,  a  quem foi  deferida  a 
igualdade nas condições previstas no § 1º do art. 12 da Constituição Federal;
4.2  Declarar,  no  Requerimento  de  Inscrição,  que  atende  às  condições  exigidas  e  se 
submete às exigências contidas neste Edital;
4.3 Preencher formulário de inscrição com os dados requeridos;
4.4 Apresentar fotocópia legível de documento de identidade.

5- DA EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO

5.1. O candidato deverá tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos no Edital que 
rege o Processo seletivo, antes de realizar sua inscrição, evitando ônus desnecessários;
5.2 Não serão aceitas inscrições por procuração, internet, via postal, fac-símile (fax), ou 
por qualquer outra via que não a especificada neste Edital;
5.3  É  de  exclusiva  responsabilidade  do  candidato  a  exatidão  dos  dados  cadastrais 
informados no Requerimento de Inscrição;
5.4 O edital  do Processo Seletivo poderá ser impresso pelo candidato, via internet,  no 
sitio ; www.  arnsaude.com.br  
5.5 Outras informações referentes à inscrição:
5.5.1 A Prefeitura de Bom Jesus da Penha não se responsabiliza por quaisquer atos ou  
fatos decorrentes de informações e endereço incorretos ou incompletos fornecidos pelo 
candidato;
5.5.2 Qualquer informação falsa ou inexata por parte do candidato no Requerimento de 
Inscrição implicará na perda de todos os direitos ao Processo Seletivo, apurada que seja a 
qualquer época;
5.5.3  A  inscrição  do  candidato  implicará  o  conhecimento  e  aceitação  das  normas  e 
condições estabelecidas neste Edital, sobre as quais não poderá alegar desconhecimento;
5.5.4  O  candidato  é  responsável  pelas  informações  prestadas  no  Requerimento  de 
Inscrição, arcando o mesmo com as consequências de eventuais erros no preenchimento 
daquele documento;
5.5.5  É  obrigação  do  candidato,  acompanhar  todos  os  atos  publicados  no  sítio 
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www.a  rnsaude.com.br   referente a este Processo Seletivo; 
5.5.6 Os eventuais erros de digitação ocorridos no nome do candidato, no número do 
documento utilizado para inscrição, serão anotados pelo Fiscal de Sala, no dia, no horário 
e no local de realização de sua prova;
5.5.7 Outras informações, referentes a este Processo Seletivo poderão ser obtidas pelo 
sítio www.arnsaude.com.br.
5.5.8 Será excluído do processo seletivo o candidato classificado que não comparecer no 
local, data e horário previsto;
5.5.9 O cronograma, bem como informações sobre local de realização da provas, deste 
Processo Seletivo constam no Anexo I, parte integrante deste edital.

6- DAS VAGAS RESERVADAS PARA DEFICIENTES

6.1 Não serão reservadas vagas para deficiente, pois não atende ao §1º do art. 37 e o item 
II do art. 38 do Decreto nº 3.298, de 20/12/1999.
6.2 Se houver deficientes inscritos:
6.2.1  O  atendimento  à  condição  especial  ficará  sujeita  à  análise  da  viabilidade  e 
razoabilidade do pedido, pela comissão organizadora e examinadora do processo seletivo 
e, uma vez deferidas as inscrições, fica vedada qualquer inclusão ou exclusão de dados 
na ficha de inscrição;
6.2.2 O candidato portador de deficiência(s) participará do Processo Seletivo em igualdade 
de condições com os demais candidatos, no que se refere o conteúdo, avaliação, critérios 
de  aprovação,  data,  duração,  horário,  local  de  aplicação,  julgamento  da  prova,  nota 
mínima exigida e demais critérios estabelecidos neste Edital;
6.2.3 O candidato deficiente inscrito aprovado, através deste edital e na forma do Decreto 
3.298, de 20/12/1999, além das exigências pertinentes aos demais candidatos, sujeitar-se-
á, por ocasião do ingresso, a exame médico específico para comprovação da deficiência 
declarada e avaliação entre a compatibilidade da(s) deficiência(s) de que é portador e as 
atividades  a  serem  desempenhadas,  sendo  desclassificado  o  candidato  cuja(s) 
deficiência(s) for considerada incompatível com as atribuições do cargo ou se constatada 
inexistência  da  deficiência  declarada,  sendo  que,  comprovada  a  existência  de  má  fé, 
poderá haver prejuízos de ordem administrativa, civil e criminal.

7- DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO

7.1  Ser  brasileiro  nato  ou naturalizado,  ou  português amparado pela  reciprocidade de 
direitos advinda da legislação específica;
7.2 Estar em dia com as obrigações eleitorais;
7.3 Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;
7.4 Ter, na data da contratação, os requisitos exigidos para o preenchimento do cargo;
7.5  Não  registrar  antecedentes  criminais  e  encontrar-se  em  pleno  exercício  de  seus 
direitos civis e políticos;
7.6  Não  ter  sofrido,  no  exercício  de  função  pública,  penalidade  por  prática  de  atos 
desabonadores;
7.7 Ter, na data da contratação, a idade mínima de 18 anos completos;
7.8  Gozar  de  boa saúde física  e  mental  e  ter  capacitação física  para  o  exercício  do 
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emprego;
7.9 No ato da inscrição não serão solicitados os comprovantes das exigências contidas 
neste Edital, no entanto, o candidato que não comprová-los no ato da contratação, mesmo 
que tenha sido aprovado, será automaticamente eliminado do Processo Seletivo;
7.10 Estar inscrito no conselho da Classe – CRP e apresentar Diploma de Graduação.

8- DAS CONDIÇÕES PARA RESCISÃO

8.1 Os contratos serão por tempo determinado e serão rescindidos nos seguintes casos:

I – A pedido do contratado, mediante comunicação prévia de 30 (trinta) dias;
II – Prática de falta grave apurada em procedimento administrativo;
III – Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;
IV – Necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de despesa, nos termos 
da Lei Complementar a que se refere o Art. 169 da Constituição Federal;
V – Insuficiência de desempenho,  apurada em procedimento no qual  se assegure um 
recurso hierárquico dotado de efeito suspensivo, que será apreciado em 30 (trinta) dias, e 
o prévio conhecimento dos padrões mínimos exigidos para a continuidade de relação de 
emprego, obrigatoriamente estabelecidos de acordo com as peculiaridades das atividades 
exercidas;
VI – Extinção dos programas federais e estaduais implementados mediante convênio ou 
ajustes similares que originam as respectivas contratações;
VII – Por interesse da administração pública.

9- DO PROCESSO SELETIVO

O  Processo  Seletivo  constará  de  Prova  Objetiva  de  Múltipla  Escolha,  conforme 
discriminação abaixo:

9.1  Prova  Objetiva  de  Múltipla  Escolha,  de  caráter  eliminatório  e  classificatório, 
constando de 25 (vinte e cinco) questões com 04 (quatro) opções de resposta, sendo 10 
(dez) de Língua Portuguesa e 15 (quinze) de Conhecimentos Específicos, no valor de 4,0 
(quatro) pontos por questão, totalizando 100 pontos, e terá duração máxima de 03 (três)  
horas, sendo considerado aprovado o candidato que obtiver o mínimo de 50% (cinquenta 
por cento) dos pontos;
9.2 Os conteúdos das provas constituem o Anexo II, parte integrante deste Edital.
9.3 Os Diplomas ou Certificados expedidos por Instituição de Ensino Superior e o registro  
de  habilitação expedido por  órgão competente,  deverão ser  entregues em  fotocópias 
autenticadas,  ou  em  originais  e  fotocópias, somente  no  ato  da  contratação  do 
candidato ao emprego público pleiteado.

10- DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS

10.1 As provas serão realizadas em dia, horário e local definidos de acordo com o Anexo I;
10.2  Em  hipótese  alguma  o  candidato  poderá  fazer  prova  fora  da  data,  do  horário 
estabelecido após o fechamento dos portões, do local pré-determinado;



10.3. O candidato deverá comparecer ao local de realização da prova com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para identificação e assinatura da Lista  
de  Presença.  O  candidato  deverá  trazer  lápis,  borracha,  caneta  esferográfica  azul  ou 
preta;
10.4. Não haverá tolerância no horário estabelecido para o início das provas;
10.5 O ingresso do candidato na sala onde se realizará a prova só será permitido no 
horário  estabelecido,  com  o  comprovante  de  Inscrição,  e  obrigatoriamente  com  o 
documento de identidade ou equivalente com foto;
10.6 Serão considerados documentos de identidade oficial: Cédula Oficial de Identidade 
(RG),  Carteira  Expedida  por  Órgão  ou  Conselho  de  Classe;  Carteira  de  Trabalho  e 
Previdência Social, Certificado de Reservista, Carteira de Motorista com foto e Passaporte;
10.7 O documento deverá estar em perfeitas condições, a fim de permitir, com clareza, a 
identificação do candidato e deverá conter, obrigatoriamente, filiação, fotografia e data de 
nascimento;
10.8  Não  serão  aceitos  documentos  de  identidade  com prazos  de  validade  vencidos, 
ilegíveis, não-identificáveis e/ou danificados;
10.9  No  caso  de  perda  do  Documento  de  Identificação  com  o  qual  se  inscreveu  no 
Processo Seletivo, o candidato deverá apresentar Cópia do Boletim de Ocorrência Policial;
10.10 O candidato, após ter assinado a Lista de Presença, não poderá ausentar-se do 
local de realização da sua prova, sem acompanhamento do Fiscal de Sala;
10.11 Será considerado faltoso o candidato que deixar de assinar a lista de presença ou 
não devolver a Folha de Respostas, juntamente com a prova;
10.12 Em caso de perda do comprovante de Inscrição, o candidato deverá procurar a 
Coordenação no local onde a prova será realizada;
10.13  Não  será  permitida  a  entrada  de  candidatos,  em  hipótese  alguma,  no 
estabelecimento após o fechamento dos portões.
10.14 Será excluído do Processo Seletivo o candidato que:

a) apresentar-se após o horário estabelecido para realização da prova;
b) não apresentar o documento que bem o identifique; (em caso de perda ou roubo do  
documento, o candidato deverá apresentar o Boletim de Ocorrência Policial);
c)  ausentar-se  do  recinto  da  prova  sem  permissão  ou  praticar  ato  de  incorreção  ou 
descortesia  para  com qualquer  examinador,  executor  e  seus auxiliares  incumbidos da 
realização da prova;
d) comunicar-se oralmente, por gestos ou escritos com outro candidato;
e) quebrar o sigilo da prova mediante qualquer sinal que possibilite a identificação;
f) ao terminar a prova, não entregá-la ao Fiscal de Sala;
g) ausentar-se do local de prova, sem o acompanhamento do Fiscal de Sala;
h) utilizar-se de processos ilícitos na realização da prova, se comprovado posteriormente;
i) usar telefone celular nas dependências dos locais de prova;
j) perturbar, de qualquer modo a ordem dos trabalhos;
k) portar armas;
l) permanecer no local após a conclusão da prova;

10.15 Os objetos de uso pessoal (bonés, etc.) serão colocados em local indicado pelo 
Fiscal de Sala e retirados somente após a entrega da prova;



10.16 Os 2 (dois) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos;
10.17  Na  realização  da  Prova  Objetiva  de  Múltipla  Escolha,  não  será  permitido 
esclarecimento sobre enunciado das questões ou modo de resolvê-las;
10.18 O candidato deverá preencher a Folha de Respostas, cobrindo inteiramente com 
caneta esferográfica, tinta azul ou preta, o espaço correspondente à alternativa escolhida. 
A Folha de Respostas será o único documento válido para efeito de correção da prova.
10.19 Será considerada nula a Folha de Respostas da Prova Objetiva que estiver marcada 
a lápis;
10.20. Em nenhuma hipótese haverá substituição da prova por erro do candidato;
10.21 O candidato deverá devolver, obrigatoriamente ao Fiscal de Sala, a prova com a 
Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada;
10.22 Não serão atribuídos pontos a questões divergentes do gabarito, que apresentarem 
rasuras, duplicidade de resposta (mesmo que uma delas esteja correta), ou que estiverem 
em branco;
10.23 A duração da Prova Objetiva de Múltipla Escolha será de 03 (três) horas, sendo 
permitida a saída dos candidatos da sala somente após 60 (sessenta) minutos do seu 
início;
10.24  O  Gabarito  para  conferência  do  desempenho  dos  candidatos  será  publicado 
conforme  cronograma,  no  painel  de  informações  da  Prefeitura  e  no  sitio 
w  ww.arnsaude.com.br  ; 
10.25 Não será permitida a entrada de candidatos após o início das provas;
10.26  Não  haverá  segunda  chamada  da  prova,  seja  qual  for  o  motivo  alegado  para 
justificar o atraso ou a ausência do candidato.

11- DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE

11.1. Será classificado o candidato que obtiver a pontuação mínima de 50% dos pontos,  
exigida para a Prova Objetiva de Múltipla Escolha.
11.2. A classificação final será feita em ordem decrescente de pontuação obtida na prova 
de múltipla escolha.
11.3. Em caso de igualdade na nota final, para fins de classificação, na situação em que 
nenhum dos candidatos empatados, possua idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, 
completos até o último dia da inscrição, o desempate se fará da seguinte forma:
a) maior pontuação na Prova de conhecimentos específicos;
b) maior pontuação na Prova de português;
c) maior idade dentre os de idade inferior a 60 (sessenta) anos.
11.4. Em caso de igualdade da nota final, para fins de classificação na situação em que 
pelo menos um dos candidatos empatados possua idade igual ou superior 60 (sessenta) 
anos, completos até o último dia de inscrição, o desempate se fará da seguinte forma:
a) maior idade dentre os de idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; 
b) maior pontuação na prova de conhecimentos específicos (se houver); 
c) maior pontuação na prova de português.

12- DOS RECURSOS

12.1 No prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação do gabarito 
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e  mais  02  (dois)  dias,  do  resultado,  os  candidatos  poderão  interpor  recurso  contra  o  
gabarito  e  a  respectiva  classificação,  desde  que  fundamentados  em erro  material  ou 
omissões objetivamente constatáveis, sendo vedado, em qualquer caso, o questionamento 
de critérios de julgamento do examinador ou nota por ele atribuída;
12.2 O recurso, devidamente fundamentado, deverá ser dirigido à Comissão do Processo 
Seletivo,  e  deverá ser  protocolado pelo candidato na Prefeitura Municipal,  Praça Dom 
Inácio, 200 – Centro – CEP. 37.948-000, Bom Jesus da Penha, no horário de expediente;
12.3 Os recursos serão julgados pelo pessoal técnico da Empresa ARN ou profissional 
responsável pela prova, com o parecer final da Comissão Especial do Processo Seletivo, 
nomeada pelo Decreto nº 24 de 2011;
12.4 O recurso apresentado fora do prazo será indeferido;
12.5 Os recursos devem ser cabalmente motivados, sob pena de não serem reconhecidos 
se  apenas  versarem  sobre  juízos  de  valor  emitidos  pelos  examinadores  e  as  notas 
atribuídas.

13  DA CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

13.1 A convocação dos candidatos classificados para o ingresso na vaga do Programa 
para  o  qual  se  inscreveu  será  feita  por  Edital  de  Convocação  de  acordo  com  a 
necessidade da Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha.
13.2 Os candidatos convocados para a contratação sujeitar-se-ão a Avaliação Médica, de 
caráter  eliminatório,  tendo  por  objetivo  avaliar  as  condições físicas  do candidato  para 
classificá-lo como “APTO” observado as atividades que serão desenvolvidas no exercício 
da função;
13.3 O candidato que não se apresentar no prazo determinado, perderá direito a vaga;
13.4 O Candidato aprovado deverá apresentar, quando convocado para contratação, os 
seguintes documentos:
a)  Atestado  de  Saúde  Ocupacional  -  ASO,  emitido  pela  inspeção  médica  oficial 
determinada pela Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha, traduzido em APTO;
b) Título de Eleitor e o último comprovante de votação ou justificativa – original e cópia;
c) Certificado de Reservista, se do sexo masculino – original e cópia;
d) Carteira de Identidade;
e) Comprovante de residência;
f) CPF;
g) Cartão PIS/PASEP;
h) Certidão de Nascimento ou Casamento – original e cópia;
i) Uma foto 3x4 recente;
J) Diploma, ou Histórico Escolar com Declaração de Conclusão de Curso, autenticado;
K) Identidade e cópia de identidade profissional do conselho da Classe;
L) Declaração pessoal de não acúmulo de cargo público;

13.5 Em nenhuma hipótese haverá justificativa para os candidatos pelo não cumprimento 
dos prazos determinados, nem serão aceitos documentos após as datas estabelecidas;
13.6 O Candidato convocado que por qualquer motivo não comparecer em tempo hábil, ou 
não  apresentar  a  documentação  completa,  perderá  automaticamente  o  direito  a 
contratação;



13.7  O candidato  convocado,  ao  ingressar  no  cargo do  referido  processo,  assinará  o 
contrato  de  trabalho  que  terá  duração  de  12  (doze)  meses,  atribuídos  pelo  regime 
constante do item 2 deste edital,  podendo ser exonerado a qualquer momento durante 
este período, ou ainda, podendo ser prorrogado por tempo indeterminado, de acordo com 
o  desempenho  do  candidato  na  execução  de  sua  função,  ou  enquanto  perdurar  o  
programa para qual foi contratado.

14- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 O prazo de validade do Processo Seletivo é de 02 (dois) anos, a contar da data de 
sua  homologação,  podendo  ser  prorrogado  por  igual  período,  a  juízo  do  Executivo 
Municipal;
14.2 A aprovação em Processo Seletivo não cria direito à contratação, mas essa, quando 
ocorrer, obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos;
14.3 A habilitação no Processo Seletivo Público não assegurará ao candidato o direito a 
contratação, revelando-se apenas na expectativa de ser admitido, ficando a concretização 
deste ato administrativo, condicionada a observância das disposições legais pertinentes e, 
sobretudo ao interesse e conveniência da Administração e de acordo com as disposições 
orçamentárias em todos os casos;
14.4 A publicação da classificação final deste Processo Seletivo será feita em duas listas,  
contendo, a primeira, a classificação de todos os candidatos, e, a segunda, a classificação 
final em ordem decrescente, caso haja recursos; 
14.5 Em nenhuma hipótese haverá justificativa para os candidatos pelo não cumprimento 
dos prazos determinados, nem serão aceitos documentos após as datas estabelecidas.
14.6 Todas as publicações referentes a este Processo Seletivo serão feitas no Quadro de 
Aviso da Prefeitura e no sitio www.arnsaude.com.br; 
14.7 O candidato aprovado compromete-se a manter seu endereço atualizado, por meio 
de formulário próprio da Diretoria de Departamento De Pessoal e Recursos Humanos da 
Prefeitura, sendo de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos decorrentes da não 
atualização do mesmo;
14.8 É de responsabilidade do candidato o acompanhamento de todos os atos publicados 
referentes a esse Processo Seletivo;
14.9 A empresa executora deste Processo Seletivo não expedirá, a favor do candidato,  
qualquer tipo de declaração ou atestado que se reporte à sua classificação, bem como 
atestados, cópias de documentos ou certidões relativos a notas de candidatos;
14.10 A Prefeitura expedirá, a favor do candidato classificado, tão somente certidão que se 
reporte à sua classificação, quando por ele solicitado;
14.11  A  Prefeitura  e  a  entidade  executora  deste  Processo  Seletivo,  não  se 
responsabilizam por quaisquer cursos, textos ou apostilas referentes ao Processo Seletivo,  
ou por quaisquer informações que estejam em desacordo com este Edital.
14.12 A homologação do Processo Seletivo a que se refere este Edital é de competência 
do Executivo Municipal.
14.13  Os  itens  deste  Edital  poderão  sofrer  eventuais  atualizações  ou  retificações, 
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância 
que  será  mencionada  em  Edital  ou  Aviso  publicado,  devendo  o  candidato  manter-se 
informado sobre as eventuais atualizações ou retificações do presente Edital;



14.14 A legislação e alterações em dispositivos legais e normativos, com entrada em vigor 
após a data de publicação deste Edital, não serão objeto de avaliação nas provas deste 
Processo Seletivo Público;
14.15 Fica permitida a publicação e divulgação de todos os atos relativos a este Processo 
Seletivo  Público,  inclusive  a  lista  de  aprovados  e  suas  respectivas  notas,  nos  meios 
eletrônicos e internet;
14.16 O cronograma, bem como informações sobre local de realização da provas, deste 
Processo Seletivo constam no Anexo I, parte integrante deste edital.
14.17 Os casos omissos ou duvidosos serão julgados pela Comissão Especial, criada por 
meio  do  Decreto  nº  24  de  2011,  ouvida  a  empresa  responsável  pela  execução  do 
Processo Seletivo;

Bom Jesus da Penha, 03 de agosto de 2011.

Adênio Siqueira Dangzer
Prefeito Municipal



ANEXO I 

CRONOGRAMA DAS DATAS REFERENTES AO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO

DATA HORÁRIO ATIVIDADE MEIO UTILIZADO

04/08/2011 - Publicação  do  Edital  e 
Extrato do Edital

Folha  Regional  de 
Muzambinho  e  quadro  de 
avisos  da  Prefeitura 
Municipal  e  no  site 
www.arnsaude.com.br

08/08/2011 08 h Abertura das Inscrições
Departamento  de 
Assistência  Social 
Municipal, sito à Praça Dom 
Inácio, 200, Centro de Bom 
Jesus da Penha

24/08/2011 17 h Encerramento  das 
inscrições

Departamento  de 
Assistência  Social 
Municipal, sito à Praça Dom 
Inácio, 200, Centro de Bom 
Jesus da Penha.

28/08/2011 08:30 h
REALIZAÇÃO DA PROVA
Fechamento dos portões e 
início das provas às 08:30 
horas

Escola  Municipal  de  Bom 
Jesus  da  Penha:  Rua 
Coronel  Antônio  Domingos 
Ribeiro, 592 , centro.

29/08/2011 10 h Publicação do Gabarito
Quadro  de  avisos  da 
Prefeitura Municipal de Bom 
Jesus da Penha.
www.arnsaude.com.br

31/08/2011 17 h
Prazo final de interposição 
de  recursos  contra 
questões da prova.

Prefeitura Municipal

05/09/2011 17 h
Publicação da Listagem de 
classificados  nas  provas 
objetivas  e  publicação  da 
decisão  dos  recursos 
contra questões da prova

Quadro  de  avisos  da 
Prefeitura Municipal de Bom 
Jesus da Penha
www.arnsaude.com.br

07/09/2011 17 h
Prazo  final  para 
interposição  de  recursos 

Prefeitura Municipal de Bom 
Jesus da Penha



contra  a  listagem  de 
classificados  na  prova 
objetiva

09/09/2011 17 h
Publicação da decisão dos 
recursos contra a listagem 
de  classificados  nas 
provas  objetivas  e 
classificação  final  para 
homologação

Quadro  de  avisos  da 
Prefeitura Municipal de Bom 
Jesus da Penha

A partir de 
09/09/2011

-
Homologação  de 
resultados 

Quadro  de  avisos  da 
Prefeitura Municipal de Bom 
Jesus da Penha

Obs.  Qualquer  alteração  de  endereço  de  prova  será  publicado  no  site 
www.arnsaude.com  .br   

http://www.arnsaude.com/


ANEXO II 

CONTEUDO PROGRAMÁTICO

PORTUGUES

• Gêneros textuais.
• Interpretação de texto.
• Estrutura de frase e oração.
• Letras, fonemas, sílaba tônica.
• Dígrafo, encontros consonantais, encontros vocálicos.
• Morfologia: substantivo, adjetivo, locução adjetiva, artigo, verbo, locução verbal, nu-

meral, pronome, preposição, locução prepositiva, conjunção, interjeição, advérbio. 
• Sintaxe: sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, adjunto adnominal, comple-

mento nominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo.
• Concordância verbal e nominal.
• Regência verbal e nominal.
• Uso do acento indicador de crase.
• Relações de significado entre as palavras.
• Recursos estilísticos: metáfora, comparação, hipérbole, eufemismo, personificação, 

ironia.

Referências Bibliográficas sugeridas:

CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: 
Cia. Editora Nacional, s/d.
FARACO, Carlos Alberto & TEZZA, Cristóvão. Prática de Texto: língua portuguesa para 
nossos estudantes. 7. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 1999.
FARACO, Carlos Emílio & MOURA, Francisco. Português (Faraco & Moura). Série Novo 
Ensino Médio. São Paulo: Ática, 2001.
FERNANDES, Maria & HAILER, Marco Antonio. ALP novo: Análise, Linguagem e 
Pensamento. 1. ed. São Paulo: FTD, 2000.
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. 2. ed. Rio 
de  Janeiro:  Nova  Fronteira,  1986. CIPRO  NETO,  Pasquale  &   INFANTE,  Ulisses. 
Gramática da Língua Portuguesa. 1. ed. São Paulo: Scipione, 1999.



GARCIA, Ana Maria Marcondes & AMOROSO, Maria Betânia. Olhe a língua!: língua 
portuguesa. 1 ed. São Paulo: FTD, 1999.
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira, 1986.
NICOLA, José de. Língua, Literatura &Redação. 12. ed. São Paulo: Scipione, s/d
SOARES, Magda. Português através de textos. 3. ed. São Paulo: Moderna, 1990.
TUFANO, Douglas. Curso moderno de Língua Portuguesa. 2. ed. São Paulo: Moderna, 
1991.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

Código de Ética . Estatuto da Criança e do Adolescente . Piaget .  Doenças  Mentais . 
Principais Aspectos Teóricos de Freud. Desenvolvimento Humano. Abordagem Familiar .  
Psicopatologia  .   Norma Operacional  Básica.  Política  Nacional  de  Assistência  Social  . 
Tipificação dos Serviços  Socioassistenciais.  Orientações Técnicas  CRAS.  Estatuto do 
Idoso. Plano Nacional de Política para Mulheres.

Referências Bibliográficas:

NOB . PNAS. Código de Ética. ECA 

Site www.mds.gov.br  .  www.sepm.gov.br .

http://www.sepm.gov.br/
http://www.mds.gov.br/


ANEXO III

FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome do Candidato (a)_______________________________________________________

Endereço  ____________________________________Bairro________________________

Cidade_________________________________________Cep________________________

Telefones: Residencial _______________________ Celular ________________________

Documento de Identidade  ___________________________DN _______/______/_______

Escolaridade ______________________________________________________________

Cargo Concorrido __________________________________________________________

DECLARAÇÃO

Declaro estar apto, atendendo todos os quesitos para concorrer à vaga ao qual estou 
inscrevendo, estar ciente de todas as normas estabelecidas no edital 07/2011 ao qual  
não poderei alegar desconhecimento das regras.

Bom Jesus da Penha, ________ de ________________ de 2011.

_______________________________
Assinatura do Candidato

Assinatura 

Obs. Esta ficha deverá ser preenchida com letras de forma legível, sendo uma entregue no ato da 
inscrição

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Declaro ter recebido a inscrição do Candidato _____________________________________, 

que esta concorrendo a vaga de _____________________________________. 

Bom Jesus da Penha, ______ de ________________, 2011.

_______________________________
Via do candidato                                Assinatura do (a) atendente



ANEXO IV 

FORMULÁRIO PARA RECURSO

À Comissão Especial, nomeada pela Portaria nº ...., datada de ...../..../2011

Candidato (a)

Cargo

Identidade nº

Venho a presença desta comissão recorrer sob:

       Sob as questões de nº ________________________________________

       Sob o gabarito

Digitar  ou  datilografar  ou  escrever  em letra  de  forma  a  justificativa  do  recurso,  de  forma 
objetiva:

Declaro esta ciente do item .... do edital 07/2011, ao qual peço deferimento

_______________________________
Assinatura do (a) Candidato (a)


