
PROCESSO SELETIVO - 03/2019 
 

 

1 

A FUNDAÇÃO DRACENENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA – FUNDEC informa que estão 
abertas as inscrições para seleção pública simplificada e contratação temporária no regime da CLT 
(Consolidação das Leis do Trabalho) de profissionais para as funções descritas nos quadros abaixo, em 
horário a ser definido pela Fundação Dracenense de Educação e Cultura e Direção das Unidades Escolares 
mantidas, conforme exigências descritas abaixo. O Processo Seletivo 03/2019 será realizado para 
preenchimento dos cargos vagos em virtude de licença sem vencimento, alteração de carga horária e 
atividades sazonais. 
 

I – DAS VAGAS 
 

 
QUADRO II – Docente 
 

ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

CÓD 
EMPREGO / ÁREA 

DE ATUAÇÃO 
Nº 

VAGAS 

C / H 
AULAS 
MÍNIMA 

VALOR DA HORA 
AULA Ens. Fund. 

VALOR DA HORA 
AULA Ensino 

Médio 
 BENEFÍCIOS 

REQUISITOS 
MÍNIMOS 

P01 

    Professor Ensino 
Fundamental e 
Médio – Língua 

Portuguesa 

01  02 

Graduação  R$21,72 
Especialista R$23,90 
Mestre         R$28,24 
Doutor         R$30,41 
 

+ RSR e Hr. Atividade 

 Graduação   R$28,34 
 Especialista R$31,17 
 Mestre         R$36,84 
 Doutor         R$39,68 

+ RSR. e Hr. 
Atividade 

Cartão 
Alimentação ou 
Plano de Saúde

Licenciatura em 
Letras 

P02 

    Professor Ensino 
Fundamental e 
Médio – Língua 

Inglesa 

01  02 

Graduação  R$21,72 
Especialista R$23,90 
Mestre         R$28,24 
Doutor         R$30,41 
 

+ RSR e Hr. Atividade 

Graduação R$28,34 
Especialista R$31,17 
Mestre         R$36,84 
Doutor         R$39,68 

+ RSR. e Hr. 
Atividade 

Cartão 
Alimentação ou 
Plano de Saúde

Licenciatura em 
Letras com 

habilitação em 
Inglês ou 

Pedagogia com 
curso de 

especialização em  
nível avançado e 

proficiência na 
língua 

 

 

 
II - DA INSCRIÇÃO 
 
1 - As inscrições serão recebidas das 8h (oito horas) do dia 14 (quatorze) de novembro de 2019 às 15h 
(quinze horas) do dia 25 (vinte e cinco) de novembro de 2019, no site da  FUNDEC – Fundação 
Dracenense de Educação e Cultura: www.fundec.edu.br  
2 - São pressupostos para a inscrição constituindo, inclusive, condição para admissão: 

a. ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou estrangeiro, na forma da Lei; 
b. ter, à data da posse, a idade mínima, de 18 (dezoito) anos; 
c. estar em dia com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e, se do sexo masculino, do Serviço 

Militar; 
d. possuir os requisitos mínimos exigidos para o emprego ao qual estiver se candidatando, conforme 

estabelecido no Quadro I, integrante deste Edital; 
e. ter capacidade física e mental para o desempenho das funções; 
f. não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno direito dos exercícios civis e políticos; 
g. não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade por prática de atos desabonadores; 
h. conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital, inclusive das atribuições 

dos  empregos.  
2.1 – A inscrição será deferida (válida) mediante o preenchimento correto da ficha de inscrição. 
3 - Para se inscrever no concurso, o interessado deverá: 

a. acessar o site da FUNDEC (www.fundec.edu.br) 
b. preencher totalmente a ficha de inscrição, inclusive declarando que atende às exigências do capítulo II, 

item 2; e 
c. efetuar o pagamento da taxa de inscrição de acordo com o requisito/escolaridade do emprego 

pretendido em qualquer agência bancária. 
 
> Docente  R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) 
 
4 - O pagamento da importância especificada acima deverá ser efetuado por meio do boleto emitido no ato da 
inscrição. 
5 - Não serão aceitos pedidos ou reclamações fora do prazo, bem como, inscrições via postal, fac-símile, 
condicional e/ou extemporânea.  
6 - Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos de quaisquer alterações. 
7 - O deferimento das inscrições estará na dependência do correto preenchimento, pelo candidato, conforme o 
especificado no capítulo II, itens 2, 2.1 e 3. 
7.1 - Caberá à Comissão do Processo Seletivo decidir sobre a regularidade e deferimento das inscrições. 
7.2 - A relação dos candidatos inscritos, com a indicação dos respectivos números de suas inscrições, bem 
como a dos que tiverem suas inscrições indeferidas, será divulgada pela Comissão do Processo Seletivo em 
jornal de circulação no município e no site da FUNDEC (www.fundec.edu.br), em até 05 (cinco) dias do 
encerramento das inscrições. 
7.3 - Da publicação do indeferimento das inscrições, fica assegurada ao candidato interposição de recursos, 
nos termos do Capítulo V deste Edital. 
7.4 - No caso de recurso em pendência à época da realização das provas, o candidato participará 
condicionalmente do concurso. 
8 - Aos candidatos deficientes aplica-se, no que couber, a Lei Federal nº 7.853/1999, regulamentada pelo 
Decreto   nº 3.298 de 20/12/99, alterado pelo Decreto nº 5.296 de 02/12/2004.  

8.1 - O candidato com deficiência que necessitar de condições especiais para realização das provas 
deverá preencher, obrigatoriamente, todos os campos indicativos para esse tipo de inscrição, 
constantes da ficha de inscrição que será considerada como requerimento para essa finalidade, para 
todos os fins legais. 

8.2 -  O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes no 
item 8.1 deste Capítulo não terá sua prova especial preparada, não podendo impetrar recurso em 
favor de sua situação.  

8.3 - As pessoas portadoras de deficiência participarão da Seleção Pública em igualdade de condições 
com os demais candidatos no que se refere a conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de 
aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas, e à nota mínima exigida para todos os demais 
candidatos.  

9 - O valor da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma. 
 
III – DA AVALIAÇÃO DOS CANDIDATOS 
 
1 – Para a prestação da prova, o candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência de 30 
(trinta) minutos, portando para uso obrigatório caneta esferográfica de tinta azul ou preta, não porosa, 
fabricada inteiramente em material transparente, munido de documento de identidade original ou CNH ou 
carteira profissional com foto.   
2 - A seleção pública simplificada constará de: 
2 .1 -  Prova escrita 
2.1.1 – A prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada no dia 30 de novembro de 
2019, às 9h (nove horas) na UNIFADRA, na Rua Bahia, nº 266, Bairro Metrópole, nesta cidade de Dracena 
(SP), cujo conteúdo  programático,  por  emprego, constitui o Anexo I do presente Edital. 

2.1.2 – A prova escrita será manuscrita, de forma legível. Será sorteado 01 (um) tema por área de atuação 
entre os temas indicados, em sorteio realizado na presença dos candidatos, antes do início da realização da 
prova escrita. O tema sorteado será excluído do sorteio de temas para a prova didática prática, com exceção 
do Emprego P01, que possui uma relação de temas para a prova escrita e outra para a prova didática prática 
(conforme Anexo I).  

2.1.2.1- O texto definitivo deverá ser, obrigatoriamente, transcrito para a Folha de Respostas – Versão 
Definitiva, que  não  poderá  ser  assinada,  rubricada,  nem  conter,  em outro local que não o apropriado, 
qualquer palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de  anulação  da  prova.  A  detecção  
de  qualquer  marca  identificadora  no  espaço  destinado  à transcrição  de  texto  definitivo  acarretará  
a  anulação  da  prova  escrita  do  candidato  e  sua automática eliminação do Processo Seletivo.  
2.1.2.2 - Será atribuído zero às respostas transcritas a lápis ou com letra ilegível. 
2.1.2.3 - A Folha de Respostas – Versão Definitiva será o único documento válido para avaliação da 
Prova Escrita. A folha para rascunho é de preenchimento facultativo e não valerá para tal finalidade.  
2.1.2.4 - Não haverá substituição da Folha de Respostas – Versão Definitiva por erro ou dano causado 
pelo candidato.  
2.1.2.5 -  A  transcrição  do  texto  para  a  Folha  de  Respostas  –  Versão  Definitiva  será  de  inteira 
responsabilidade  do  candidato,  devendo  observar  as  determinações  contidas  neste  Edital  e  as 
orientações constantes na própria Folha.  
2.1.2.6 -  Durante a Prova Escrita, será vedada a consulta a quaisquer livros ou textos. 
2.1.2.7 - Na Prova Escrita serão considerados os seguintes critérios: a) Qualidade e representatividade 
do conteúdo (0 a 20 pontos); b) Síntese e organização do conteúdo (0 a 20 pontos); c) Uso de elementos 
efetivamente pertinentes ao tema (0 a 30 pontos); d) Adequação ao gênero acadêmico (0 a 10 pontos); e) 
Clareza na estruturação (coerência e coesão) (0 a 10 pontos) e f) Pontuação, acentuação e ortografia (0 
a 10 pontos). 

2.1.3 – O tempo de duração da prova escrita será de até 03 (três) horas, já incluído o tempo de preenchimento 
da Folha de Respostas.  
2.1.4 - Os dois últimos candidatos deverão permanecer na sala de realização da prova até que o último 
candidato finalize a sua prova e deverão sair juntos do recinto após vistar o envelope com as folhas de 
respostas dos candidatos. 
2.1.5 – O candidato deverá acompanhar, por jornal de circulação no Município, a publicação do Edital de 
Convocação para as provas referentes a este Processo Seletivo, ou ainda, pela internet, no site 
www.fundec.edu.br. 
 
2.2 - Prova didática prática 
2.2.1 – A prova didática prática (Docente) será aplicada no dia, horário e local oportunamente divulgados 
por meio de edital em jornal local e no site www.fundec.edu.br, por convocação. 
2.2.2 – A prova didática prática (Docente) destina-se a possibilitar a avaliação do candidato quanto ao domínio 
do assunto na área de atuação de sua inscrição e à adequação da abordagem metodológica; e consistirá de 
aula em nível de curso de graduação, isso com a finalidade de verificar a capacidade do candidato de expor 
seus conhecimentos de uma maneira clara e organizada e interagir com a audiência, promovendo sua 
participação ativa na atividade proposta.  

2.2.2.1 – A prova didática prática destina-se a avaliar o candidato de acordo com os seguintes critérios: 
a) Preparação prévia do tema sorteado e utilização dos recursos tecnológicos (0 a 10 pontos); b) 
Domínio do conteúdo apresentado, citando ou descrevendo autores e/ou bibliografias (0 a 40 pontos); c) 
Coerência entre o conteúdo abordado e a aula apresentada (0 a 30 pontos); d) Clareza na exposição do 
tema e domínio da norma padrão da língua portuguesa (0 a 20 pontos).    
 2.2.2.2 – Para o cargo de Professor de Ciências Médicas (P04), a prova didática prática consistirá de 
aula em nível de curso de graduação e com uso de metodologia ativa, em que o candidato deverá 
apresentar um caso clínico contendo situações-problema aplicáveis no ensino médico, tendo cunho 
inédito, e descrever sua aplicabilidade nos grupos de alunos em que ele desenvolverá o papel de  tutor, 
isso com a finalidade de verificar a capacidade do candidato de expor seus conhecimentos. 

2.2.2.2.1 – Para o cargo de Professor de Ciências Médicas (P04),  a prova didática prática 
serão considerados os seguintes critérios: a) Preparação prévia do tema sorteado e utilização dos 
recursos tecnológicos (0 a 10 pontos); b) Domínio do conteúdo apresentado, citando ou 
descrevendo autores e/ou bibliografias (0 a 30 pontos); c) Coerência entre o conteúdo abordado e 
a aula apresentada (0 a 20 pontos); d) Clareza na exposição do tema e domínio da norma padrão 
da língua portuguesa (0 a 20 pontos); e) Emprego apropriado de metodologias ativas de ensino 
aprendizagem (0 a 20 pontos).         

2.2.2.3 – A prova didática prática (Docente) será independentemente avaliada por cada um dos três 
examinadores da Banca, de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, cuja nota será o resultado obtido pela média 
aritmética. 
2.2.2.4 – O candidato poderá ser arguido por qualquer membro da Banca Examinadora durante ou ao 
término de sua apresentação. 
2.2.2.5 - Os recursos didáticos audiovisuais disponíveis a serem utilizados na prova didática são 
computador modelo PC com sistema operacional Windows, pacote Office e projetor multimídia. 
2.2.2.6 – Não será permitida na prova didática prática a presença de nenhum candidato aos exames dos 
demais concorrentes.  
2.2.2.7 – A prova didática prática será realizada em sessões, conforme disponibilidade da banca 
examinadora. 
2.2.2.8 – A prova didática prática terá duração de até 30 (trinta) minutos de apresentação. 
2.2.2.9 – Os temas para a prova didática constituem o Anexo I do presente Edital. O candidato sorteará 
um dos temas antes de iniciar a prova didática para apresentação.  

2.2.3 – A prova didática prática (Docente) serão realizadas em sessões, conforme o número de candidatos por 
emprego. 

2.2.3.1 – Os candidatos de melhor classificação e habilitados na prova escrita, 1ª fase, serão 
convocados para 2ª fase. Em caso de empate na última colocação, estes também serão convocados 
para a 2ª fase.  

 
IV - DOS TÍTULOS 
1 - Concorrerão à contagem de pontos por títulos somente os candidatos habilitados na prova escrita e na 
prova didática prática na forma do Capítulo III deste Edital.  
2- A Avaliação de Títulos é de caráter unicamente classificatório e não de aprovação e será realizada 
considerando formação acadêmica. 
2 - O comprovante referente ao curso deverá ser expedido por instituição oficial ou oficializada. 
3 - Não serão aceitos protocolos de documentos, devendo o comprovante do curso ser apresentado através 
de cópia autenticada do respectivo documento. 
4 - São de exclusiva responsabilidade do candidato a apresentação e comprovação dos títulos. 
5 - A entrega dos títulos deverá ser efetuada no ato da prestação da prova didática prática, conforme os 
requisitos mínimos constantes no Anexo I. 
6 - Não serão aceitos os títulos entregues fora do prazo. 
7 – A Banca Examinadora poderá solicitar esclarecimentos sobre o Currículo ao final da Prova Didática. 
8 – Os títulos apresentados pelos candidatos aos cargos de Professor (Docente) serão avaliados na escala 
de 0 (zero) a 5,00 (cinco) pontos, sendo os valores a seguir especificados: 

8.1 – Doutorado - 5,00 (cinco) pontos – máximo de 5,00 (cinco) pontos. 
8.2 – Mestrado - 3,00 (três) pontos – máximo de 3,00 (três) pontos. 
8.3 – Especialização Lato Sensu - com carga horária igual ou superior a 360 (trezentos e sessenta) horas: 
2,00 (dois) pontos – máximo de 2,00 (dois) pontos. 

9 - Os diplomas ou certificados de Doutorado ou Mestrado serão avaliados desde que os cursos estejam 
devidamente credenciados pelo Conselho Federal de Educação e/ou reconhecidos pelo Ministério da 
Educação e do Desporto, e quando realizados no exterior, revalidados por Universidades Oficiais, que 
mantenham cursos congêneres, credenciados junto aos órgãos competentes. 

9.1 - No ato de juntada de títulos, caberá ao candidato comprovar o credenciamento ou revalidação do 
curso. 

9.2 - É vedada a atribuição cumulativa dos pontos dos títulos de Doutor, Mestre ou Especialista, 
prevalecendo a de maior pontuação. 

9.3 - Na ausência do diploma, deverá ser entregue cópia reprográfica de certificado de conclusão, 
acompanhado do respectivo Histórico Escolar, expedido por Instituição de Educação Superior, que 
comprove a conclusão do referido curso e que o mesmo esteja devidamente 
reconhecido/credenciado. 

9.4 - Quanto aos títulos de Mestre e Doutor, poderá ser entregue cópia autenticada da ata de defesa  
pública. 

10 - Após a apresentação dos Títulos para avaliação, não será permitida a juntada ou substituição de 
quaisquer documentos. 
 

IV – DA CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
 

1 – A nota final do candidato habilitado será dada pela soma da nota obtida na prova escrita, didática prática e 
título.  
2 – Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos na 
prova escrita e 70 (setenta) pontos na prova didática prática (Docente). 
3 – Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente em função do total de pontos obtidos 
na nota final. 
4 - Na hipótese de total igualdade absoluta de pontos, terá preferência sucessivamente o candidato que tiver: 

4.1 – idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos e, dentre estes, o que tiver idade mais elevada (artigo 
27, parágrafo único da Lei Federal nº 10.791/03); 
4.2 - maior número de pontos na prova didática prática; 
4.3 - maior número de pontos na prova escrita; 
4.4 - sorteio. 

ENSINO PROFISSIONALIZANTE 

CÓD 
EMPREGO / 

ÁREA DE 
ATUAÇÃO 

Nº 
VAGAS 

C / H 
AULAS 
MÍNIMA 

VALOR DA HORA 
AULA  

BENEFÍCIOS REQUISITOS MÍNIMOS 

P03 
Professor Ensino 
Profissionalizante 

/ Estética 
01 02 

Graduação  R$21,72 
Especialista R$23,90 
Mestre         R$28,24 
Doutor         R$30,41 
 

 + R.S.R. e Hr. Atividade 

Cartão 
Alimentação 
ou Plano de 

Saúde 

Técnico ou Tecnólogo 
em Estética ou 
Graduação em 

Fisioterapia e curso de 
aprimoramento 

profissional em Dermato 
Corporal 

ENSINO SUPERIOR 

CÓD 
EMPREGO / ÁREA 

DE ATUAÇÃO 
Nº 

VAGAS 

C / H 
AULAS 

 MÍNIMA 

VALOR DA HORA 
AULA + ADICIONAIS  

 BENEFÍCIOS REQUISITOS MÍNIMOS 

P04 
Professor Ensino 

Superior / Ciências 
Médicas  

09  02 

   Especialista R$37,20 
   Mestre         R$42,92 
   Doutor         R$57,23 
   
  + R.S.R. e Hr. Atividade 

Cartão 
Alimentação 
ou Plano de 

Saúde 

Graduação e Especialização 
em Medicina e experiência 
profissional comprovada 
(mínimo de 1 ano) em 

docência com ênfase em 
Metodologias Ativas  de 

Ensino e Aprendizagem ou 
curso de capacitação nessa 

mesma área (mínimo de 
30h/a) 



 2
V – DO RECURSO 
1- Caberá recurso: 

1.1- Do indeferimento das inscrições, dentro de 2 (dois) dias úteis, a contar da data da respectiva 
publicação; 

1.2- Da nota obtida na prova escrita, prática e didática prática, dentro de 2 (dois) dias úteis, a contar da 
data da respectiva publicação; 

1.3- Dos pontos atribuídos aos títulos, dentro de 2 (dois) dias úteis, a contar da data da respectiva 
publicação; 

1.4- Do Resultado Final, dentro de 2 (dois) dias úteis, a contar da data da respectiva publicação. 
2 - O recurso deverá ser dirigido à Comissão Organizadora do Concurso Público, devidamente fundamentado, 
protocolado no Departamento de Gestão de Pessoas da FUNDEC das 8h às 12h ou das 14h às 17h, não 
sendo aceitos em hipótese alguma recursos via postal, via fax e correio eletrônico. 

2.1 - O candidato deverá apresentar obrigatoriamente as seguintes informações: 
         a) nome, número de inscrição do candidato, indicação do cargo/área a que está concorrendo; 
         b) argumentação lógica e consistente, material bibliográfico e documentos comprobatórios, quando 

for o caso.  
2.2 – O resultado das análises dos recursos será disponibilizado aos candidatos, exclusivamente através 
de consulta individual, em correspondência a ser retirada no Departamento de Gestão de Pessoas. 

3 - O recurso inconsistente ou interposto fora dos respectivos prazos previstos neste Capítulo não será 
conhecido. 
4- As alterações dos desempenhos, caso ocorram, serão divulgadas no jornal de circulação do município e no 
site da Fundec www.fundec.edu.br    
5- Da decisão final da Comissão Organizadora do Processo Seletivo não caberá recurso administrativo, não 
existindo, desta forma, recurso contra resultado de recurso. 
 
VI – DA NOMEAÇÃO E POSSE 
1 – A nomeação será efetivada por ato do Diretor Executivo da FUNDEC e obedecerá, rigorosamente, à 
ordem de classificação dos candidatos. 
2 – Por ocasião da admissão, serão exigidos do candidato habilitado os documentos relativos e confirmação 
das declarações do Capítulo II deste Edital. 
2.1 – Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos. 
2.2 – É facultado à FUNDEC exigir dos candidatos, na admissão, além das documentações previstas neste 
Edital, outros documentos necessários solicitados pelo Departamento de Gestão de Pessoas, atendendo às 
Legislações vigentes, inclusive os de bons antecedentes. 
3 – Na admissão, o candidato será submetido à inspeção de saúde física e psicológica de caráter eliminatório, 
para avaliação de suas condições físicas e mentais e serão realizadas através da FUNDEC, conforme a 
necessidade de contratação. 
4 – O candidato convocado para a contratação temporária para o emprego público deverá declarar se possui 
ou não outro cargo, emprego ou função pública remunerada e ou proventos de aposentadoria, para fins de 
cumprimento do Artigo 37, XVI e § 10 da Constituição Federal de 1988. 
5 – A não apresentação dos documentos na conformidade deste Edital e das exigências conforme as 
legislações vigentes eliminará o candidato do concurso. 
6 – Os candidatos aprovados e convocados terão prazo de 05 (cinco) dias para tomar posse, perdendo o 
direito à vaga se não obedecerem este prazo. 
7 – A aprovação do candidato não caracteriza a obrigatoriedade de nomeação pela FUNDEC. A nomeação 
será efetuada de acordo com a disponibilidade e necessidade da FUNDEC incluindo entre estes os 
candidatos classificados em Cadastro de Reserva. 
8 – O Contrato de Trabalho será por prazo determinado, podendo ser de 15 (quinze) dias até no máximo 12 
(doze) meses, a critério do Diretor Executivo da FUNDEC, prorrogado por uma única vez. 
 
VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
1 – Será automaticamente excluído do processo seletivo o candidato que: 

a) se apresentar após o horário estabelecido; 
b) não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado; 
c) não apresentar o documento de identidade exigido; 
d) se ausentar da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal ou antes de decorrido o tempo 

mínimo estabelecido para permanência na sala; 
e) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas ou impressos 

não permitidos; 
f)  estiver portando ou fizer uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico e/ou de comunicação como 

telefone celular, pager, máquina calculadora ou qualquer outro meio; 
g) lançar mão de meios ilícitos para execução da prova; 
h) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 
i) agir com incorreção ou descortesia, independentemente do momento, para com qualquer membro da 

equipe encarregada de aplicação de provas ou do processo seletivo; 
j) não devolver integralmente o material recebido.  

2 – Os cadernos de questões serão disponibilizados aos candidatos no portal da Fundec entre 10h e 17h da 
terça-feira subsequente à data da aplicação da prova e permanecerão no portal pelo prazo de 2 (dois) dias, 
sendo expressamente proibida a sua reprodução sem autorização, por razões de ordem técnica e de 
segurança. 
3 – Não haverá, em hipótese alguma, segunda chamada ou repetição de provas, nem aplicação de provas 
fora dos locais pré-estabelecidos. 
4 – A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação das 
condições do processo seletivo, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais 
pertinentes, inclusive. 
5 – A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer 
tempo, acarretarão a nulidade do contrato com todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas 
de ordem administrativa, civil ou criminal.  
6 – Não será fornecido documento comprobatório de participação ou classificação no processo seletivo, 
valendo para esse fim a publicação no jornal local. 
7 – Caberá ao Diretor Executivo a homologação do processo seletivo, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias 
após a sua realização.  
8 – O processo seletivo terá validade de 06 (seis) meses, contados da data de sua homologação, podendo ser 
prorrogado por igual período, se o interesse público assim o exigir.  
9 - A inclusão do candidato no Cadastro Reserva assegurará, ao mesmo, preferência na eventual contratação, 
obedecidas a ordem de classificação e o prazo de validade do processo seletivo. 
10 – Após exame do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo as provas, folhas de respostas, listas de 
presença e demais documentos relacionados a este concurso público serão incinerados, caso não haja óbice 
administrativo, legal ou judicial. 
11 – As disposições deste Edital poderão ser alteradas ou complementadas, enquanto não efetivado o fato 
respectivo, através da publicação do Edital correspondente. 
12 – A critério da FUNDEC – Fundação Dracenense de Educação e Cultura, por justo motivo, a realização de 
1 (uma) ou mais provas do presente processo seletivo poderá ser adiada, sem a necessidade de prévio aviso, 
devendo, no entanto, ser comunicadas aos candidatos por novo Edital ou por comunicação direta as novas 
datas em que se realizarão as provas.  
13 – Casos omissos serão resolvidos pelo Diretor Executivo em conjunto com a Assessoria Jurídica da 
FUNDEC. 
 
Para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente 
Edital disponível no site da FUNDEC (www.fundec.edu.br) e publicado em jornal local. 

 
Dracena, 14 de novembro 2019. 

 
EDSON HISSATOMI KAI 
DIRETOR EXECUTIVO 

 

C R O N O G R A M A  

DATAS EVENTOS 

14/11/2019 Publicação do Edital do Processo Seletivo 03/2019 

14/11/2019 Início das inscrições 

25/11/2019 Encerramento das inscrições 

27/11/2019 Divulgação de inscrições deferidas 

27 e 28/11/2019 Prazo para recurso da divulgação das inscrições 

30/11/2019 Realização da prova escrita  

04/12/2019 Divulgação do resultado da prova escrita  

04 e 05/12/2019 Prazo para recurso da divulgação do resultado da prova escrita 

10/12/2019  
Data provável da realização da prova didática prática e entrega de 
documentos para prova de títulos 
 

13/12/2019 
Divulgação do resultado da prova didática prática e títulos 
Divulgação da classificação final 

16/12/2019 e 17/12/2019  
Prazo para recurso da divulgação do resultado da prova prática, títulos e 
divulgação da classificação final 

 
ANEXO – I 
 
PROFESSOR - ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO, PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR 
 

CÓD CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA PROVA ESCRITA E DIDÁTICA PRÁTICA 

P01 

 

TEMAS PARA PROVA ESCRITA: 
1 - A importância da disciplina no ambiente escolar 
2 - A educação como instrumento transformador da sociedade 
3 - Os desafios do ingresso no ensino superior brasileiro 
4 - A evasão escolar em questão no Brasil 
 
TEMAS PARA PROVA DIDÁTICA PRÁTICA: 
1 - Orações subordinadas substantivas: descrição, norma e operações de sentido. 
2 - Regência: norma-padrão, marca de relação sintática e produção de sentido. 
3 - Sujeito e predicado: manobras de construção de sentidos no texto. 
 
BIBLIOGRAFIA 
- ABAURRE, Maria Luiza M., PONTARA, Marcela. Texto: análise e construção de sentido. São Paulo: 
Moderna, 2013 
- BECHARA, Evanildo. Gramática Escolar da Língua Portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
2010. 
- CEGALLA, D.P. Novíssima gramática da língua portuguesa. 48. ed. São Paulo: IBEP Nacional, 2009. 
- CEREJA, Willian R., COCHAR, Thereza. Gramática Reflexiva. São Paulo: Atual, 2013. 
- FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011. 
- KOCH, Ingedore Villaça. A coesão textual. 17. ed. São Paulo: Contexto, 2002.  
 
https://www.portaleducacao.com.br/  
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/ 
https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/ 
http://www.resultadoenade.com/ 
https://www.infoescola.com/ 
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TEMAS PARA PROVA ESCRITA E DIDÁTICA PRÁTICA:  
1 - Present perfect tense 
2 - Past perfect tense 
3 - Relative pronouns 
4 - Conditional sentences type I and II 
 
BIBLIOGRAFIA 
- Longman gramática escolar da língua inglesa: com exercícios e respostas / consultor pedagógico 
José Olavo de Amorim; revisora pedagógica Anna Szabo, -- São Paulo: Longman , 2004 
- Santos, Patrícia Helena Costa Senne dos – Ensino Médio. 1º ano: 1º semestre: língua Inglesa- 
São Paulo: SOMOS Sistemas de Ensino. 2016 
- Santos, Patrícia Helena Costa Senne dos – Ensino Médio. 2º ano: 1º semestre: língua Inglesa- 
São Paulo: SOMOS Sistemas de Ensino. 2017 
- Santos, Patrícia Helena Costa Senne dos – Ensino Médio. 2º ano: 2º semestre: língua Inglesa- 
São Paulo: SOMOS Sistemas de Ensino. 2017 
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TEMAS PARA PROVA ESCRITA E DIDÁTICA PRÁTICA:  
1- Efeitos fisiológicos, as indicações e contraindicações da massagem relaxante 
2- Recursos eletroterapêuticos aplicados à Estética 
3- Drenagem linfática manual facial 
4- Ética, conduta profissional, paramentação e ambiente de trabalho na Estética 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
• Ambiente adequado para a prática profissional 
• Cuidados básicos pessoais e de higiene para a atuação na profissão 
• Diferentes tipos e estados de pele 
• Graus do envelhecimento 
• Massofilaxia facial 
• Tratamentos para envelhecimento facial 
• Tratamentos para acne 
• Técnica de drenagem linfática facial 
• Técnicas de massagem facial 
• Situações alérgicas 
• Protocolos com a aplicação de cosméticos e eletroterapia 
• Procedimento básico de avaliação corporal 
• Técnicas de procedimentos estéticos corporais básicos 
• Técnicas corporais adequadas para o tratamento do FEG (celulite) 
• Técnicas de drenagem linfática 
• Corrente elétrica e o cosmético adequado para o tratamento da estria 
• Tratamento adequado (manual e eletroterápico) para cicatriz ipertrófica e quelóides 
• Técnica de massagem modeladora corporal 
• Fisiologia da obesidade (gordura localizada) 
• Diferentes técnicas manuais e eletroterápicas para o tratamento da obesidade (gordura localizada) 
• Utilização e indicação da drenagem linfática reversa 
• Orientações estéticas dirigidas a gestantes 
• Manobras da massagem relaxante 
• Cirurgias plásticas estéticas corporais mais comumente realizadas 
 
BIBLIOGRAFIA: 
KAMIZATO, Karina Kiyoko.; BRITO, Silvia Gonçalves. Técnicas Estéticas Faciais. 1ª edição. São 
Paulo. Érica, 2014. / PEREZ, Erika . VASCONCELOS, Maria Goreti de. Técnicas Estéticas 
Corporais.1ª edição. São Paulo-SP-Érica. 2014. / OLIVEIRA, Andrea Lourenço de. De Esteticista 
para Esteticista. 1ª edição. São Paulo-SP. Matrix. 2014. / ELWING, A; S. ORLANDO. Drenagem 
linfática manual: teoria e prática.1. Ed.São Paulo: Senac, 2010. / LEDUC, A; LEDUC,O. Drenagem 
linfática: teoria e prática.3. Ed. São Paulo: Manole, 2007. / RIBEIRO, D.R. Drenagem linfática 
manual corporal. 5.ed.São Paulo: Senac, 2003. / Kede, M.P.V.; SABATOVITCH, O. Dermatologia 
estética, 2. Ed. São Paulo: Atheneu, 2009. 
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TEMAS PARA PROVA ESCRITA E DIDÁTICA PRÁTICA:  
1 - Princípios básicos e organização do SUS 
2 - Aprendizagem baseada em equipes: aspectos teóricos e práticos (team-based learning - TBL) 
3 - Avaliação formativa no processo ensino-aprendizagem 
4-  PBL (problem-based learning) como ferramenta de aprendizagem no ensino médico 
 
BIBLIOGRAFIA: 
- Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para assuntos jurídicos. Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm; 
- Bollela VR, Senger MH, Tourinho FSV, Amaral E. Aprendizagem baseada em equipes. Medicina 
(Ribeirão Preto) 2014;47(3):293-300. Disponível em: 
http://revista.fmrp.usp.br/2014/vol47n3/7_Aprendizagem-baseada-em-equipes-da-teoria-a-
pratica.pdf; 
- Borges MC, Miranda CH, Santana RC, Bollela VR. Avaliação formativa e feedback como 
ferramenta de aprendizado na formação de profissionais da saúde. Medicina (Ribeirão Preto) 
2014;47(3): 324-31; 
- Borges MC, Chachá SGF, Quintana SM, Freitas LCC, Rodrigues MLV. Aprendizado baseado em 
problemas. Medicina (Ribeirão Preto) 2014;47(3):301-7. Disponível em: 
http://revista.fmrp.usp.br/2014/vol47n3/8_Aprendizado-baseado-em-problemas.pdf; 
- Disponível em: http://revista.fmrp.usp.br/2014/vol47n3/11_Avaliacao-formativa-e-feedback-como-
ferramenta-de-aprendizado-na-formacao-de-profissionais-da-saude.pdf 

 
 
 

Inscrições no Portal da Fundec: www.fundec.edu.br 
 


