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Processo Seletivo 002/2016  Contratação de Médico
Pediatra  Concursos Públicos
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2016
ANTÔNIO PAULO REMOR, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições, torna público
que estão abertas de 18 de julho de 2016 a 02 de agosto de 2016, na Secretaria de Administração e
Finanças do Município de Antônio Carlos, as inscrições do Processo Seletivo Simplificado, para seleção e
contratação de servidor em caráter temporário, objetivando o preenchimento da vaga do cargo de
Médico Pediatra para atuação junto a esta Municipalidade, o qual se regerá pelas instruções deste Edital.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O processo seletivo simplificado será regido pelo presente Edital, coordenado pela Comissão do
Processo Seletivo, designado pelo Prefeito Municipal.
1.2 A seleção dos candidatos será publicada em Diário Oficial dos Municípios e no site da Prefeitura
Municipal de Antônio Carlos (www.antoniocarlos.sc.gov.br) e consistirá na nota obtida na prova escrita.
1.3 O processo seletivo simplificado destinase à seleção de profissionais para contratação temporária
pelo período de até doze meses, podendo ser prorrogada pelo mesmo prazo.
1.4 O chamamento dos candidatos obedecerá à ordem decrescente de classificação.
1.5 O Contrato por prazo determinado extinguirseá sem direito a indenizações:
I – pelo término do prazo contratual;
II – por iniciativa da administração pública; e
III – por iniciativa do contratado, por escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência, sob pena de pagamento
de multa de um vencimento.
2. DOS CARGOS, DAS VAGAS, CARGA HORÁRIA, REMUNERAÇÃO, HABILITAÇÃO.
2.1 O Candidato concorrerá à vaga oferecida, conforme seguinte quadro demonstrativo:

Cargo

n° de

C/H

vagas

semanal

Habilitação
necessária para a

Remuneração

posse

Tipo de
Provas

Formação em curso
superior de Medicina
em Entidades Oficiais

Médico
Pediatra

01

20 hs

de Ensino ou por ela
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R$ 6.415,94*
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reconhecidos. 
Registro no Conselho
Regional de Medicina
e especialização em
Pediatria.

*  Valor bruto, não incluídos os descontos legais, nem o valor do ValeAlimentação.3. DA INSCRIÇÃO
3.1 As inscrições serão recebidas no período 18 de julho de 2016 a 02 de agosto de 2016, na Secretaria de
Administração e Finanças do Município de Antônio Carlos, das 07h30min às 11h30min e das 13h às 17h.
3.2 No ato da inscrição o candidato deverá informar dados pessoais na ficha de inscrição que está em
anexo ao presente edital e fornecer cópias dos documentos a seguir:
 Carteira de Identidade;
Cartão do CPF;
 Comprovante de Residência;
4. DA PROVA
4.1 O presente Processo Seletivo será composto somente por prova escrita, sendo, 20 (vinte) questões de
múltipla escolha, cada qual valendo 0,5 pontos, seguindo as seguintes temáticas:
1. 10 perguntas de conhecimentos específicos (cargo de Médico Pediatra);
2. 10 perguntas de conhecimentos gerais, atualidades e sobre o município de Antônio Carlos.
4.2 Ao final da realização das provas será feita a somatória de todas as notas e serão publicados os
resultados.
5. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
5.1 A prova escrita será realizada no dia 09 de agosto de 2016, as 14:00 horas, cujo local será divulgado
exclusivamente no site da Prefeitura – www.antoniocarlos.sc.gov.br até o dia 05 de agosto de 2016,
sendo de inteira responsabilidade dos candidatos a verificação e conferência do local da prova;
5.2 O dia acima designado para a prova (09 de agosto de 2016) poderá ser alterado diante da ocorrência
de situações que impeçam a sua realização naquele dia, sendo que tal fato será comunicado aos
candidatos exclusivamente no site da Prefeitura – www.antoniocarlos.sc.gov.br, e com antecedência de,
pelo menos, 24 horas.
5.3 A prova escrita obedecerá aos seguintes critérios:
a) A prova terá duração de até 90 minutos;
b) Sempre que solicitado, o candidato deverá exibir sua carteira de identidade;
c) A prova deverá ser feita com caneta azul ou preta;
d) Só quando expressamente autorizado, poderá o candidato ausentarse do recinto da prova;
http://www.antoniocarlos.sc.gov.br/concursos/index/detalhes/codMapaItem/33801/codConcurso/7571
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e) Não será permitido ao candidato ausentarse do local da prova após ter assinado a lista de presença;
5.4 Para ter acesso aos locais de prova, o candidato deverá apresentar a carteira de identidade original
com a qual se inscreveu e o comprovante de inscrição;
5.5 Quando da realização da prova escrita, não haverá tempo mínimo de permanência na sala de provas,
sendo que os três últimos candidatos de cada cargo somente poderão entregar a prova e retirarse do local
simultaneamente;
5.6 Será eliminado o candidato que:
a) não comparecer na hora aprazada a qualquer prova, exame ou atividade prevista;
b) agir com incorreção ou descortesia;
c) tentar comunicarse por qualquer meio, durante as provas, com pessoa não autorizada;
d) consultar, durante as provas, livros, notas ou qualquer outro material que não tenha sido expressamente
admitido.
5.7 Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das presentes instruções ou das convocações e
avisos feitos no decorrer do Processo Seletivo;
6. CLASSIFICAÇÃO
6.1 Os candidatos classificados serão chamados obedecendo à ordem decrescente de pontos.
6.2 Na classificação final, entre candidatos com igual número de pontuação, serão fatores de desempate:
a) maior nota na prova de conhecimento específico;
b) maior idade;
c) sorteio.
6.3 Ao final da realização das provas serão feitas as somatórias de todas as notas e publicados os
resultados.
6.4 Na inexistência de recursos quanto ao gabarito oficial, à listagem classificatória será divulgada no mural
e no site desta Prefeitura no dia 15 de agosto de 2016, a partir das 10h00min.
7. DA CONTRATAÇÃO
7.1 A contratação e o exercício da função dependerão da comprovação e apresentação dos seguintes
requisitos básicos, quando da posse:
 classificação no processo seletivo simplificado;
 habilitação necessária conforme descrito no item 2 do presente edital;
 idade mínima de 18 (dezoito) anos completados até a data da contratação;
 aptidão física e mental para exercício da função mediante apresentação de atestado laboral.
http://www.antoniocarlos.sc.gov.br/concursos/index/detalhes/codMapaItem/33801/codConcurso/7571
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 estar em regularidade com a Justiça Eleitoral e com o Serviço Militar, se for o caso;
 escolaridade em conformidade com a habilitação exigida;
 PIS – PASEP;
 declaração de Bens e Valores;
 declaração de acúmulo de cargos (a acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à
comprovação da compatibilidade de horários).
8. DAS VAGAS DE DEFICIENTE
8.1. Ao candidato com deficiência é assegurado o direito de se inscrever neste Processo Seletivo, devendo
assinalar sua condição no item específico do requerimento de Inscrição.
8.2. Será reservada vaga para candidato com deficiência, para o cargo cujas atribuições sejam compatíveis
com a deficiência de que seja portador, na proporção de um para cada vinte candidatos, equivalente a 5%
das vagas a serem ofertadas, conforme Art. 37, inciso VIII, da Constituição da República Federativa do
Brasil, Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas alterações, Decreto Federal nº 5.296/2004 e suas alterações,
Lei Estadual nº 12.870/2004 e na Lei Federal nº 7.853/1989.
8.3. Será considerada pessoa com deficiência aquela conceituada na medicina especializada, de acordo
com os padrões mundialmente estabelecidos, e que se enquadrar nas categorias descritas no Decreto
Federal nº 3.298/1999 e suas alterações, Decreto Federal nº 5.296/2004 e suas alterações, Lei Estadual nº
12.870/2004 e na Lei Federal nº 7.853/1989.
8.4. O candidato com deficiência deverá protocolar, junto com sua inscrição laudo médicoespecificando a
respectiva deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de
Doenças – CID, e a indicação de que ela não impede ao candidato o exercício do cargo a que se inscreveu
cuja data de expedição seja igual ou posterior à data de publicação deste Edital. A Prefeitura Municipal de
Antônio Carlos está localizada na Praça Anchieta, nº. 10, Centro, Antônio Carlos/SC, CEP: 88180000,
aberta das 7h às 13h.
8.5. O candidato inscrito para a vaga reservada a candidato com deficiência que deixar de atender, no
prazo editalício, as determinações do disposto no item 8.4 terá sua inscrição invalidada, passando a
concorrer unicamente como candidato nãoportador de deficiência.
8.6. O candidato com deficiência submeterseá, quando convocado, à avaliação de equipe
multiprofissional, conforme Decreto Federal nº 3.298/99 e Decreto Federal 5.296/04, que terá a decisão
terminativa sobre:
a) a qualificação do candidato como deficiente ou não; e
b) o grau de deficiência, capacitante ou não para o exercício do cargo.
8.7. O candidato com deficiência participará deste Processo Seletivo em igualdade de condições com os
demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao
horário e local de aplicação da prova, bem como à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.

http://www.antoniocarlos.sc.gov.br/concursos/index/detalhes/codMapaItem/33801/codConcurso/7571
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8.8. Não será admitido recurso relativo à condição de deficiente de candidato que, no ato da inscrição, não
declarar essa condição.
9. DOS RECURSOS
9.1. Serão admitidos recursos das seguintes fases:
a) do presente edital;
b) do não deferimento do pedido de inscrição;
c) do gabarito oficial e da classificação;
d) da homologação do resultado do Processo seletivo;
9.2 A impugnação a este Edital poderá ser efetuada por qualquer cidadão no prazo de dois dias, contados
da data de publicação do mesmo, mediante requerimento dirigido ao Prefeito Municipal.
9.3 Os demais recursos deverão conter nome do candidato recorrente, número de inscrição, endereço
completo para correspondência, assinatura do mesmo, sua fundamentação e será dirigido ao Prefeito
Municipal, que decidirá sobre este no prazo de 02 (dois) dias. O protocolo do requerimento deverá ser
efetuado na Prefeitura Municipal e o prazo para tanto será de 02 (dois) dias, a partir da publicação:
 da listagem dos candidatos inscritos, para o caso de indeferimento de sua inscrição ou de deferimento da
inscrição de outro candidato;
 da lista de classificação dos candidatos, para impugnar a classificação, assim como para a revisão das
notas e para impugnar a homologação do resultado do Processo Seletivo.
 os recursos somente serão apreciados se apresentados tempestivamente.
9.4 Findo o prazo para recurso, o Processo Seletivo será homologado pelo Prefeito Municipal.
10. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1 A validade do Processo Seletivo será de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período.
10.2 A aprovação no Processo Seletivo não gera o direito à admissão, mas esta, se houver, de acordo com
a necessidade do Município, obedecera à ordem de classificação, durante o prazo de sua validade ou
eventual prorrogação, computadas as vagas existentes na data do edital, as que decorrerem de vacância
do cargo e as que vierem a ser criadas.
10.3 Em caso de comprovada insuficiência de desempenho, o servidor será exonerado do cargo e admitido
o próximo classificado na lista do processo seletivo.
10.4 A inscrição do candidato implicará no conhecimento destas instruções e compromisso já expresso na
ficha de inscrição, de aceitar as condições do Processo Seletivo, nos termos em que se acharem
estabelecidas, inclusive nos regulamentos e leis em vigor.
10.5 Caberá à Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado n.º 002/2016 a análise de recursos.
10.6 É vedada a inscrição neste Processo Seletivo Publico de quaisquer membros da Comissão de
http://www.antoniocarlos.sc.gov.br/concursos/index/detalhes/codMapaItem/33801/codConcurso/7571
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Processo Seletivo. Será destituído da Comissão, se constatado em qualquer fase do Processo Seletivo, o
membro que tiver qualquer parentesco até 2º grau, com os candidatos inscritos.
10.7 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo.
10.8 Fica eleito o Foro da Comarca de Biguaçu para dirimir questões oriundas do presente processo
seletivo.
10.9 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS – SC.
Antônio Carlos, em 15 de julho de 2016.
ANTÔNIO PAULO REMORPREFEITO MUNICIPAL
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS

N.º de Inscrição

Inscrição Para Processo Seletivo Simplificado  Edital n° 002/2016
________________

Cargo:

Nome do(a) Candidato(a):

Identidade:

Data de Nascimento:

Sexo: M( )
F ( )

CPF:

Título Eleitoral:

Estado Civil:

email

Endereço:

Bairro:

http://www.antoniocarlos.sc.gov.br/concursos/index/detalhes/codMapaItem/33801/codConcurso/7571
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Município:

Estado:

Fone: (

)

Declaro que aceito todas as exigências especificadas no Edital de abertura deste Processo Seletivo.
Responsabilizome pelas informações aqui prestadas, inclusive pela fidelidade das cópias dos
documentos apresentados.

Local e Data:

Assinatura do Candidato:

Via Prefeitura
.......................................... ...........................................
........................................
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS

N.º de Inscrição

Inscrição Para Processo Seletivo Simplificado  Edital n° 002/2016
________________

Nome do(a) Candidato(a):

Cargo:

Local e Data:

Assinatura do Responsável pelo recebimento:

Via Candidato
ANEXO ICONTEÚDO PROGRAMÁTICOMÉDICO PEDIATRA
Disciplina

Conteúdos

http://www.antoniocarlos.sc.gov.br/concursos/index/detalhes/codMapaItem/33801/codConcurso/7571
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Conhecimentos atuais, generalidades e conceitos do Brasil e do
Mundo; História e Geografia do Brasil, Geral e de Santa Catarina,
Economia Social; Questão Agrária; Distribuição de Renda; terceiro
Setor; Relações com o trabalho; Direitos dos Deficientes; Constituição
Conhecimentos
Gerais

Federal; Urbanização; Regiões Metropolitanas; Problemas
Ambientais, Urbanos e Agrícolas; Meio Ambiente; população; Estados
Brasileiros; Organização social, política e econômica do Brasil; Dívida
Externa e Interna; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069,
de 13 de julho de 1990). Histórico Municipal (aspectos históricos,
geográficos, e econômicos e populacionais do município);

Puericultura: aleitamento materno. Alimentação no 1.º ano de vida.
Vacinação. Crescimento e desenvolvimento. Distúrbios da nutrição.
Neonatologia: icterícia neonatal precoce e tardia. Colestase neonatal.
Infecções congênitas: rubéola, citomegalovírus, toxoplasmose, sífilis,
varicela, herpes. Distúrbios metabólicos no período neonatal:
hipoglicemia, hipocalcemia e hipomagnecemia. Infectologia: Doenças
exantemáticas: varicela, sarampo, rubéola, eritema infeccioso, doença
de Kawasaki, exantema súbito, escarlatina. Coqueluche, dengue,
febre amarela e malária. Tuberculose na infância diagnóstica,
quimioprofilaxia e tratamento da AIDS na infância. Meningites.
Hepatites virais: A, B e C. Pneumologia: insuficiência respira tória na
infância; Infecções de vias aéreas superiores, laringites, epiglotite,
Conhecimentos
Específicos

pneumonias virais e bacterianas. Asma na infância: diagnósticoe
tratamento. Mucoviscidose. Gastroenterologia: Diarréia aguda,
diarréia crônica. ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE
ANTONIO CARLOS EDITAL Nº 001/2014 Página44 de 51 Verminoses.
Nefrologia: ITU. Sd.nefrítica. Sd. nefrótica. Oncohematologia:
Leucoses. Púrpura trombocitopênica imunológica. Púrpura Henoch
Schoenlein. Sd. hemolíticourêmica. Anemias (ferropriva, talassêmica
e falciforme). Reumatologia: Febre reumática. Artrite reumatóide
juvenil. Neurologia: Convulsão na infância. Endocrinologia: Hiperplasia
de suprarenal congênita. Diabetes melitus na infância. Emergências
cardiocirculatórias: ressuscitação cardiorrespiratória no período
neonatal e infância; desequilíbrio hidro  eletrolítico; choques
hipovolêmico, séptico, c ardiogênico; arritmias cardíacas na infância.
Acidentes: intoxicações; acidentes com animais peçonhentos.

OBS: A complexidade das perguntas levará em conta o grau de formação dos candidatos,
quando os Conteúdos coincidirem para Graus de Formação diferenciados.
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ANEXO IIATRIBUIÇÕES DO CARGOMÉDICO PEDIATRA
Realizar atendimento ao público, prescrevendo tratamento quando necessário e possível, encaminhar
pacientes e tratamento especializado quando as circunstâncias recomendarem, assim como executar
outros serviços inerentes à profissão, notadamente os de saúde pública e atendimento ambulatorial, ou
aqueles exigidos pelas Autoridades Sanitárias com as quais a Prefeitura Municipal tenha vinculação legal ou
técnica.
JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
A presente contratação se justifica pelo fato de que a atual Médica Pediatra, a Senhora Linete Rita Vieira
Niehues de Farias, encontrase em licença para tratamento de saúde até o dia 31 de dezembro de 2016.
Como os serviços de saúde são essenciais a dignidade de qualquer pessoa, e, sendo essa profissional a
única médica pediatra da municipalidade, encontrase devidamente justificada a presente contratação.
Antônio Carlos, 15 de julho de 2016.
ANTÔNIO PAULO REMOR Prefeito Municipal
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