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Trombudo Central

PREFEITURA

133/2016
PORTARIA 133/2016 DE 08 DE AGOSTO DE 2016.
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

SILVIO VENTURI, Prefeito do Município de Trombudo Central, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferi-
das...

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder a servidora Pública Municipal Sra. JUDITE CEOLIN DA ROSA, ocupante do cargo de provimento efetivo Merendeira, licen-
ça para tratamento de saúde por 30 dias, conforme atestado médico emitido no dia 23 de julho de 2016.

Art. 3º - Esta Portaria tem efeitos retroativos á 23 de julho de 2016, entrando em vigor na data de sua assinatura, revogadas disposições 
em contrário.

Trombudo Central, 08 de agosto de 2016.
SILVIO VENTURI
Prefeito de Trombudo Central

CATIA REGINA MARANGONI GEREMIAS
Secretária da Educação e do Esporte

Edital 005/2016
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 05/2016

-
mento de vagas temporárias em seu Quadro de Pessoal, conforme quadro demonstrativo:

Emprego Público Nº de Vagas
Carga Horá-
ria Semanal

Habilitação necessária para a posse
Remuneração 
Inicial

Tipos de Provas

Agente Comunitário de 
Saúde

01 +
Cadastro reserva

40 h
Ser portador de diploma de conclusão de curso 
em nível de ensino fundamental e conhecimentos 1.096,34.

Escrita

Inscrições: Serão realizadas no período de 08 de agosto a 09 de setembro de 2016 das 08:00 às 12:00, nas dependências da Secretaria 
Municipal de Administração, Departamento de Pessoal, sito à Praça Arthur Siewerdt, 01 - Centro.

Provas: Serão realizadas às 09:00 horas do dia 24 de setembro de 2016, nas dependências da Escola de Educação Básica Dr. Hermann 
Blumenau, sito à Rua Blumenau, no Bairro Vila Nova, cidade de Trombudo Central SC.

www.trombudocentral.
sc.gov.br

Trombudo Central, em 02 de Agosto de 2016.
SILVIO VENTURI
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 05/2016.

O Prefeito do Município de Trombudo Central - SC, torna público que se acham abertas, no período de 08 de agosto a 09 de setembro de 

da Administração Municipal, a seguir relacionadas, o qual reger-se-á pelas instruções deste Edital:

1. DAS VAGAS, HABILITAÇÕES, CARGA HORÁRIA, REMUNERAÇÃO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 05/2016.
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1.1 O Candidato concorrerá às vagas oferecidas para apenas um dos cargos, conforme o seguinte quadro demonstrativo:

Emprego
Público

Nº de 
Vagas

Carga Horária 
Semanal

Habilitação necessária para a posse
Remuneração 
Inicial

Tipos de Provas

Agente Comunitário de 
Saúde

40 h
Ser portador de diploma de conclusão de 
curso em nível de ensino fundamental e co- 1.096,34 Escrita

2 - DA INSCRIÇÃO

2.1 As inscrições serão realizadas mediante procuração simples ou pessoalmente, no período de 08 de agosto a 09 de setembro de 2016 
das 08:00 às 12:00, nas dependências da Secretaria Municipal de Administração, sito à Praça Arthur Siewerdt, 01 � Centro, na cidade de 
Trombudo Central, nos termos deste Edital.

2.1.2. Valores da taxa de inscrição:

Cargos Escolaridade Valor da taxa de inscrição
01 Ensino Fundamental completo

2.2. Para realizar sua inscrição o candidato deve cumprir os seguintes procedimentos:

Banco do Brasil
Agência: 3694-3
Conta Corrente: 12134-7

devidamente numerado.

2.2 No ato da inscrição o candidato deverá apresentar:

2.3 Dos requisitos para a inscrição;

indicação de seu número, sem o qual não terá ingresso no recinto onde se realizarão as provas.

de inscrição.
2.3.3 O candidato cuja documentação não for considerada em ordem, terá sua inscrição indeferida.
2.3.4 Deferidos os pedidos de inscrição com o exame da documentação apresentada e satisfeitas as exigências, o Prefeito Municipal homo-

inscrições, sob qualquer condição ou pretexto.
2.3.6 Para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, de acordo com a Lei 11.350 de 05 de outubro de 2006 � �O Agente Comunitário de 
Saúde deve residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da Publicação do Edital do Processo Seletivo Público�.

2.4 Efetuada a inscrição, não será aceito pedido de alteração no requerimento, exceto referente ao endereço do candidato.

20 de dezembro de 1999.

ao qual pretende concorrer.

2.5.4 Conforme disposto no referido Decreto Federal, em seu art. 39, o candidato deverá protocolar na Prefeitura Municipal de Trombudo 
-

-
tadores.

2.6 O candidato que necessite de condições especiais para a realização da prova deverá solicitar expressamente no ato da inscrição tal 
necessidade.

3. DA COMISSÃO ORGANIZADORA
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-
nicipalidade, sendo:
01 servidor da Secretaria municipal de Administração e Finanças
01 Servidor da Secretaria Municipal da Saúde;
01 Servidor da Secretaria Municipal da Educação e Esportes.

3.2 � A Comissão será nomeada por Ato do Chefe do Poder Executivo, sendo dentre eles, designado o Coordenador.

3.3 � A comissão nomeada, terá a responsabilidade de:

4.1 No ato da posse o candidato deverá apresentar:

5. DO REGIME EMPREGATÍCIO

das Leis do Trabalho � CLT, com fundamento na Lei Federal nº 11.350 e serão vinculados ao Regime Geral de Previdência do País.

6. DAS PROVAS

6.1 As provas objeto do presente Edital serão realizadas no dia 24 de setembro de 2016 e constituir-se-á de prova escrita.

questões de Matemática

uma das áreas de abrangência, de acordo com o anexo III, parte integrante deste Edital.
6.1.3 Os candidatos interessados a prestar prova para o cargo de Agente de Saúde para as áreas de abrangência cujas vagas não se en-

serem considerados desistentes.

6.2 Da realização das provas
6.2.1 As provas escritas para o emprego de Agente Comunitário de Saúde serão realizadas no dia 24 de setembro de 2016, na Escola 
de Educação Básica Dr. Hermann Blumenau situada à Rua Blumenau no município de Trombudo Central, com início às 9h e término às 
11h30min.

6.2.3 O ingresso na sala de provas, só será permitido ao candidato que apresentar o documento de identidade que originou a inscrição, e 

6.2.4 No recinto de provas não será permitida a utilização de equipamentos eletrônicos de qualquer natureza. O porte e/ou uso de bip, te-
lefone celular, walkman, receptor/transmissor de qualquer natureza, gravador, agenda eletrônica, note book, calculadora, palm-top, relógio 
digital com transmissor, entre outros, bem como folha de rascunho, incorrerá em exclusão do candidato do concurso.
6.2.5 O caderno de prova é o espaço pelo qual o candidato poderá desenvolver todas as técnicas para chegar à resposta correta, permitin-
do-se o rabisco e a rasura em qualquer folha, EXCETO no Cartão Respostas.

6.3. Será nula a resposta dada pelo candidato quando:

6.4 O candidato é inteiramente responsável pelo preenchimento do cartão respostas, que não poderá ser substituído.
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6.5 As questões que eventualmente forem anuladas pela Comissão Organizadora do Concurso objeto do presente Edital, serão computadas 
para todos os candidatos como resposta correta.

6.6 O conteúdo das questões levará em conta o grau de escolaridade exigido para o preenchimento do cargo, conforme conteúdo progra-
mático constante do anexo II deste Edital.

6.7 Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para a realização das provas.

-
rido este prazo, poderá fazê-lo, desde que devolva o caderno de prova e o cartão resposta.

6.8.2 No cartão respostas, não poderá haver questões em branco, devendo todas as questões estar com uma das alternativas assinaladas.

6.8.4 Caso haja alternativas em branco no cartão resposta, tal situação deverá ser relatada em ata a ser elaborada no momento da rea-
lização das provas, onde deverão constar todas as ocorrências do processo e principalmente as questões em branco do cartão respostas.

6.8.8 O Gabarito das Provas será divulgado no site www.trombudocentral.sc.com.br até as 12:00 horas do segundo dia útil posterior à 

7 - DOS RECURSOS

7.1 Serão admitidos recursos das seguintes fases:

7.2 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.

7.3 Os demais recursos indicados nas letras �b� a �f� do item 7.1 deverão conter nome do candidato recorrente, número de inscrição, en-
dereço completo para correspondência, assinatura do mesmo, sua fundamentação e será dirigido à Comissão Organizadora do Processo 

a partir da publicação:

7.4 Os recursos somente serão apreciados se apresentados tempestivamente.

8 � RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO

-

outubro de 2006.

9- DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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na data do edital, as que decorrerem de vacância do cargo e as que vierem a ser criadas.

9.4 Serão publicados os resultados dos candidatos habilitados que atingirem a nota mínima exigida para cada um dos cargos.

-

das provas, enquanto durar o impedimento;

9.8 Será excluído do certame, por ato da Comissão Organizadora do Processo Seletivo, o candidato que:

9.9 A inscrição do candidato implicará no conhecimento do conhecimento do presente edital, bem como o compromisso expresso, ao assinar 

9.10 São partes integrantes deste Edital os anexos I, II, III, IV e V que o acompanham.

9.11 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.

Trombudo Central, em 02 de Agosto de 2016.
SILVIO VENTURI
Prefeito Municipal

Celso Marcelino
Controlador Interno

Tania Bini Azevedo Waltrick
Secretária de Saúde Interina

ANEXO I � ATRIBUIÇÕES DO EMPREGO

EMPREGO ATRIBUIÇÕES

Agente Comunitário de 
Saúde

encaminhando-as, e até agendando consultas, exames e atendimento odontológico, quando necessário. Realizar ações e 
atividades, no nível de sua competência, nas áreas prioritárias da Atenção Básica. Realizar, por meio de visitas domiciliares, 
acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua responsabilidade. Estar sempre bem informado e informar aos de-
mais membros da equipe a situação das famílias acompanhadas, particularmente daquelas em situação de risco. Desenvol-
ver ações de educação e vigilância à saúde, para promoção da saúde e prevenção de doenças. Promover a educação e a 
mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente, entre outras., 
Convidar a população para atividades coletivas realizadas pela equipe. Participar de campanhas de vacinação. Participar, 
em caráter excepcional, de campanhas de controle de endemias e epidemias, mediante convocação de setor responsável. 
Atender as normas de higiene e segurança de trabalho. Executar outras atividades correlatas.

ANEXO II

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DAS PROVAS ESCRITAS
OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DAS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: Generalidades e conceitos fundamentais; Noções de biossegurança; Noções elementares referente 
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elementares referente a assistência à saúde da criança e do adolescente; Noções elementares referente a Saneamento Básico; Sistema Úni-
co de Saúde � SUS � princípios e diretrizes; Noções elementares referente ao processo saúde e doença; Equipe de saúde e Equipe de Saúde 

-

AB � Sistema de Informação EM Saúde para a Atenção da Atenção Básica � Fichas; O Cadastramento das Famílias e o Acompanhamento a 

ao paciente com tuberculose e hanseníase; Noções elementares referente à Saúde Bucal; Portaria 2488 de 21 de outubro de 2011 e a Lei 
11.350 de 05 de outubro de 2006; Promoção da Saúde e Prevenção de doenças. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DAS PROVAS ESCRITAS 
OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA LINGUA PORTUGUESA

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE:

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DAS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA MATEMÁTICA

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE:

ANEXO III

ANEXO III � ÁREA DE ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE

ÁREA ABRANGÊNCIA QUANTIDADE DE VAGAS

Micro Área 1 � ESF 1
Rua Rui Barbosa, Rua Bento Ferreira e Rua São Paulo, até o limite da Ponte da 
entrada para a Vila Teodoro e imediações.

Cadastro Reserva

Micro Área 2� ESF 1 Comunidade de Vila Teodoro Cadastro Reserva
Micro Área 3� ESF 1 Cadastro Reserva
Micro Área 4� ESF 1 Rua Getúlio Vargas e Bairro Botafogo, até o trevo principal de acesso e imediações Cadastro Reserva
Micro Área 5� ESF 1 Comunidade de Bracatinga I Cadastro Reserva

Micro Área 6� ESF 1
Comunidade de Bracatinga II, a partir da entrada da Tifa Prada, incluindo a Tifa Pra-
da e acesso até a BR 470 com saída no Motel Central, até a divisa com o município 
de Agronômica e imediações

Cadastro Reserva

Micro Área 7� ESF 1 Comunidade Fruteira. Cadastro Reserva
Micro Área 1 � ESF 2 Bairro Liberdade, incluindo todas as Ruas e imediações Cadastro Reserva
Micro Área 2� ESF 2 Cadastro Reserva
Micro Área 3� ESF 2 Centro, Rua Jorge Lacerda, até a entrada da tifa Prada e imediações e Estação Cadastro Reserva

Micro Área 4� ESF 2
Florianópolis, Rua Atilio Lenzi, Rua Aleixo Venturi e imediações.

Cadastro Reserva

Micro Área 5� ESF 2
Pedro Sandrini e imediações.

1 vaga + Cadastro Reserva

Micro Área 6� ESF 2 Loteamento Alto Vale, Rua Emilio Graubner, Rua Nereu Ramos e imediações Cadastro Reserva
Micro Área 7� ESF 2 Comunidade de Sabugueiro, Ribeirão Café e Palhocinha. Cadastro Reserva

ANEXO IV

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

1. A realização do certame seguirá as datas e prazos estipulados de acordo com o cronograma a seguir:

Item Cronograma das Atividades Período
1 Período de inscrições 08/08/2016 a 09/09/2016
2 Divulgação das inscrições 12/09/2016
3 Recurso das inscrições 13 a 14/09/2016
4 Divulgação dos inscritos 19/09/2016
5 Aplicação da prova escrita e da prova prática 24/09/2016
6 Divulgação do gabarito preliminar da prova escrita 26/09/2016
7 Recursos contra as questões e ao gabarito preliminar da prova escrita 27 e 28/09/2016
8 30/09/2016

9
escrita e da prova prática

03/10/2016

10 04 e 05/10/2016
11 06/10/2016
12 Homologação do Processo Seletivo 07/10/2016

2. O cronograma acima poderá sofrer alterações, dependendo do número de inscritos, do número de recursos e intempéries que, por 
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ventura, ocorrerem.

ANEXO V

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 005/2016

Nº DA INSCRIÇÃO __________________

Foto 3x4

Emprego:
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PSF

Identidade:
Data de Nascimento: / /

CPF:
Título Eleitoral:

Estado Civil:
e-mail:

Endereço:
Bairro:

Município:
Estado:

aqui prestadas.

Trombudo Central, em ............/ ............. /........... Assinatura do Candidato:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 005/2016

Nº DA INSCRIÇÃO _________________

Foto 3x4

Emprego:
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PSF

Obrigatório a apresentação deste, juntamente com a carteira de identidade no local da prova.

Trombudo Central, em ............/ ............. /...........
Assinatura do Responsável pelo recebimento

Via Candidato.


