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Braço do Trombudo

PREFEITURA

EDITAL PROCESSO SELETIVO 002/2016
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N° 002/2016

O Prefeito do Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto 
no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, juntamente com a Comissão Municipal de Processo Seletivo, nomeada pelo Decreto nº 
0120/2016 de 10/11/2016.
RESOLVE:

constantes deste Edital, regidos nos termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas neste Edital.

1. DO CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

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

Item Cronograma das atividades Período
1.1 Período de inscrições exclusivamente presenciais 11/11 a 12/12/2016
1.1.1 Último dia para pagamento do valor da inscrição 12/12/2016

1.2 para pessoas portadoras de necessidades especiais e solicitar condição especial para realização de 
prova, inclusive mãe nutriz.

12/12/2016

1.3 Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas de todos os cargos. 13/12/2016
1.3.1 Prazo para recursos contra o resultado da homologação das inscrições 13 e 14/12/2016
1.4 15/12/2016
1.5 Aplicação da prova escrita objetiva 18/12/2016
1.5.1 Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva 19/12/2016
1.5.2 Recursos contra as questões e ao gabarito preliminar da prova objetiva 19/12/2016 e 20/12/2016
1.6 Após julgados os recursos
1.7 Após julgado os recursos
1.7.1 Dois dias após publicação.
1.8 Após julgados todos os recursos.

1.1. O cronograma acima poderá sofrer alterações, dependendo do número de inscritos, do número de recursos, intempéries e por decisão 
da Comissão Municipal de Processo Seletivo.

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1. O Processo Seletivo realizar-se-á sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo, obedecidas às normas deste 
Edital.

www.bracodotrombudo.sc.gov.br.
2.3. O provimento dos cargos observará as diretrizes e normas deste Edital, bem como a conveniência administrativa.
2.4. A descrição das atribuições dos cargos consta do Anexo I.
2.5. Os conteúdos programáticos constam do Anexo II.
OCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SECRETARIA DA SAÚDE
3. DOS CARGOS, DAS VAGAS E DA HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
3.1. O Processo Seletivo destina-se ao provimento de vagas temporárias para o ano letivo de 2017, na Secretaria Municipal de Educação de 
Braço do Trombudo, regidos pelo regime estatutário e nos termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas neste Edital.

-
nais do Município de Braço do Trombudo, que se darão quando do interesse e conveniência da administração.
3.5. A validade do processo seletivo é para o ano de 2017, ou conforme necessidade.

N° do 
cargo

Cargo
N° de 
vagas

Carga horária 
semanal

Salário R$ Escolaridade/ habilitação Tipo de prova

01
Professor (habilitado) Educação 
Infantil e Séries Iniciais

CR 40h 2.667,20
Ensino Superior completo em 
Pedagogia e registro no órgão 
competente

Escrita objetiva e 
títulos

Braço do Trombudo
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02
Professor (habilitado) Educação 
Infantil e Séries Iniciais

CR 20h 1.333,60
Ensino Superior completo em 
Pedagogia e registro no órgão 
competente

Escrita objetiva e 
títulos

03
Professor
(habilitado)
Inglês, Ensino Fundamental I.

CR 40h 2.667,20

Ensino superior completo com 
licenciatura Plena em Língua 
Estrangeira Inglês e registro no 
órgão competente

Escrita objetiva e 
títulos

04
Professor
(habilitado)
Inglês

CR 15h 1.000,20

Ensino superior completo com 
licenciatura Plena em Língua 
Estrangeira Inglês e registro no 
órgão competente

Escrita objetiva e 
títulos

05
Professor
(habilitado)
Ensino Religioso

01 20h 1.333,60

Ensino superior completo com 
licenciatura Plena em Ensino 
Religioso e registro no órgão 
competente

Escrita objetiva e 
títulos

06
Professor (habilitado) Matemá-
tica Ensino Fundamental II.

CR 5h 333,40

Ensino superior completo com 
licenciatura Plena em Mate-
mática e registro no órgão 
competente

Escrita objetiva e 
títulos

07
Professor (habilitado) História 
Ensino Fundamental II.

CR 15h 1.000,20
Ensino superior completo com 
licenciatura Plena em História e 
registro no órgão competente

Escrita objetiva e 
títulos

08
Professor (habilitado) Ciências 
Ensino Fundamental II.

CR 15 1.000,20
Ensino superior completo com 
licenciatura Plena em Ciências e 
registro no órgão competente

Escrita objetiva e 
títulos

09
Professor (habilitado) Língua 
Portuguesa Ensino Fundamen-
tal II.

CR 20h
1.333,60

Ensino superior completo com 
licenciatura Plena em Língua 
Portuguesa e registro no órgão 
competente

Escrita objetiva e 
títulos

10
Professor (habilitado) Educação 
Física Ensino Fundamental I.

CR 20h
1.333,60

Ensino superior completo com 
licenciatura Plena em Educa-
ção Física e registro no órgão 
competente

Escrita objetiva e 
títulos

CR* - Cadastro de Reserva. CESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PERÍODO DE FÉRIAS DA
4. VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA
4.1. Para efeito do que dispõe o inciso VIII do art. 37 da Constituição Federal e na Lei N.º 7.853/89, e no Decreto nº 4.298, de 20 de de-

de condições com todos os candidatos, resguardadas as ressalvas legais vigentes e, ainda o percentual de 5% (cinco por cento) de vagas 
reservadas.

-

4.298, de 20 de dezembro de 1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto n.º 4.296, de 2 de dezembro de 2004.
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qual a condição especial que necessite para a realização da prova.
4.6. Conforme disposto no Decreto Federal nº 4.298, de 20 de dezembro de 1999, em seu art. 39, o candidato deverá protocolar na Secreta-
ria Municipal de Educação de Braço do Trombudo, requerimento conforme anexo III deste edital, acompanhado de laudo médico atestando 

de que são portadores.
4.8. A não-observância do disposto nos itens anteriores acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas aos candidatos em tais 
condições.

4.10. Os candidatos aprovados no Processo Seletivo, quando da nomeação, serão previamente submetidos a exames médicos realizados 

vagas reservadas na forma do item 4.1.
4.11. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas, estas serão preenchidas pelos demais candidatos com estrita observância 

4.13. Das Condições Especiais para realizar as provas:

médico. Caso aconteça esta impossibilidade depois de feita a inscrição o candidato deverá entrar em contato com a Secretaria Municipal de 
Educação de Braço do Trombudo, ou com a Comissão de Coordenação e de Fiscalização do Processo Seletivo, para anexar atestado médico 
e informar as condições necessárias.
4.14. Após análise dos requerimentos será divulgada listagem completa das inscrições deferidas e indeferidas, abrindo-se prazo recursal 
de 2 (dois) dias úteis para contestação.

5. DAS INSCRIÇÕES
5.1. As inscrições serão exclusivamente presenciais e poderão ser feitas mediante procuração simples ou pessoalmente, no horário de ex-
pediente da Secretaria Municipal de Educação de Braço do Trombudo, das 8h as 11h e das 13h às 16h30min, sito a Rua Bernardo Wetzel, 
nº 109, - Centro - Braço do Trombudo - SC, no período 11/11/2016 a 12/12/2016.
5.1.2. Será cobrado o valor de R$ 30,00 (trinta reais), como taxa de inscrição;
5.2. Para realizar sua inscrição o candidato deve cumprir os seguintes procedimentos:
a) O candidato deverá efetuar o pagamento do valor da taxa de inscrição através de depósito bancário na seguinte conta e agência:

Banco do Brasil
Agência: 3965- 9
Conta Corrente: 75081-6
b) Após o pagamento da taxa de inscrição o candidato deverá juntar a documentação necessária e dirigir-se a Secretaria Municipal de Edu-
cação, no setor responsável pelas inscrições para efetuar sua inscrição e receber seu comprovante devidamente numerado.

5.2.1. É de responsabilidade do candidato manter-se informado sobre possíveis alterações do horário de expediente da prefeitura, acessan-
do o site www.bracodotrombudo.sc.gov.br ou ligando para o número (47) 3547- 0483.
5.3. Para as inscrições o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
a) Original e uma Fotocópia do documento de identidade (dispensada a autenticação).
b) Comprovante original do depósito de pagamento da taxa de inscrição.
c) Títulos originais e fotocópias (dispensada a autenticação).

5.4. Para Finalizar a inscrição será observado o seguinte procedimento:

edital, e que no ato da posse deverá apresentar todos os documentos constantes no item 10 deste edital.
5.5. São considerados documentos de identidade a Carteira Nacional de Habilitação com foto, a Carteira de Trabalho e Previdência Social e 
as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, Forças Armadas, Polícia Militar e Ordens ou Conselhos 
de Classe.
5.6. Terá a inscrição cancelada o candidato que efetuar o pagamento da taxa de inscrição com cheque sem provisão de fundos ou outra 
irregularidade que impossibilite a compensação.

anteriores à data da realização das provas.
5.8. A segunda via será fornecida mediante o pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor da taxa de inscrição.

5.10. Não será admitida a inscrição de candidato que não apresente todos os documentos solicitados neste Edital.
5.11. A taxa de inscrição não será devolvida em hipótese alguma, exceto no caso de cancelamento do processo seletivo.
5.12. Os candidatos portadores de necessidade especiais e mãe nutriz deverão entregar o documento mencionado no item 5.5, no ato da 
inscrição.

nem a anexação de qualquer documento, sob qualquer condição ou pretexto.
5.14. Após análise das inscrições será divulgada listagem completa das inscrições deferidas e indeferidas, abrindo-se prazo recursal de 2 
(dois) dias úteis para contestação.
5.15. Julgados os pedidos de inscrição com o exame da documentação apresentada e satisfeitas as exigências, o Prefeito Municipal de Braço 
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6. DAS PROVAS
6.1. DA PROVA ESCRITA
6.1.1. A prova escrita será realizada no dia 18 de dezembro de 2016 às 9h na Escola Nucleada Braço do Trombudo km 20. Endereço; Rua: 
Bruno Plaster, nº 225. Bairro: Km20. CEP: 89.178-000. E término às 12h (horário local), sendo que os portões serão fechados as 08:45h.
6.1.2. O candidato, obrigatoriamente, deverá comparecer à prova escrita com antecedência de 15 (quinze) minutos, munido de caneta 

6.1.3. O candidato, obrigatoriamente, deverá apresentar original de um dos seguintes documentos de identidade:
6.1.3.1. Documento de identidade expedido pelas Secretarias de Segurança Pública (RG), pelas Forças Armadas ou pela Polícia Militar;
6.1.3.2. Cédula de identidade de estrangeiros (RNE) dentro da validade;
6.1.3.3. Carteira nacional de habilitação com foto, dentro do prazo de validade (CNH-modelo novo);
6.1.3.4. Carteira de trabalho e previdência social (CTPS);
6.1.3.5. Passaporte brasileiro, dentro do prazo de validade.

-
travio, o candidato deverá apresentar Boletim de Ocorrência (BO), emitido por autoridade policial no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
anteriores à realização da prova escrita.

fumar nesse período.

6. 1.5.1. Deixar o local de prova antes de 45 minutos de prova;

6.1.5.3. Durante a realização da prova consultar livros, apostilas, anotações, portar calculadoras, celulares ou qualquer equipamento ele-
trônico;
6.1.5.4. Chegar após o horário estipulado para a prova escrita, ou seja, 8h45min.

6.1.6. Os cadernos de prova constituem o espaço pelo qual o candidato poderá desenvolver todas as técnicas para chegar à resposta cor-
reta, permitindo-se o rabisco e a rasura em qualquer folha, exceto nos cartões resposta.

no local de prova e/ou durante a aplicação da mesma.

6.1.8. Os três últimos candidatos a permanecerem na sala da prova escrita deverão retirar-se do local simultaneamente, após a assinatura 
-

6.1.8.1. A Prova Escrita será composta de 25 (vinte e cinco) questões conforme conteúdo programático constante do Anexo II do Edital:

Matéria Número de Questões Peso por Questão Total de Pontos
Conhecimentos Gerais
(Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais e 
Atualidades)

15 0,30 4,50

10 0,55 5,50

6.1.8.2. As questões serão do tipo múltipla escolha, com (4) quatro opções de resposta (A, B, C e D) em cada questão e somente uma 
alternativa correta.

6.1.9. Considera-se prova escrita o conjunto de questões referentes a todas as matérias.

6.1.10. Atribuir-se-á à prova escrita nota de 0 (zero) a 10 (dez), permitidas as frações.

6.1.11. Dos cartões-resposta:
6.1.11.1 O candidato receberá junto com os cadernos de prova os cartões-resposta, únicos e insubstituíveis, os quais serão preenchidos 
sob sua responsabilidade.

candidato.

6.1.12. Será de inteira responsabilidade do candidato a correta interpretação das orientações para preenchimento dos cartões-resposta, 
onde deverá ser assinalado pelo candidato o número de sua inscrição e o código do cargo para o qual estiver concorrendo.

6.1.13. Da anulação da questão:
6.1.13.1. Será nula a resposta dada pelo candidato quando:
6.1.13.1.1. O cartão-resposta apresentar emendas e/ou rasuras;
6.1.13.1.2. O cartão-resposta apresentar mais de uma opção assinalada para a mesma questão;
6.1.13.1.3. A questão não estiver assinalada no cartão-resposta;
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correta.

6.1.14. Do Gabarito Provisório:
6.1.14.1. O gabarito provisório das Provas Escritas será divulgado no site do município e nos murais públicos no dia 19 de dezembro de 
2016.

6.1.14.3. A comissão do Processo Seletivo terá até dois dias úteis para emitir seu parecer.

6.2. DA PROVA DE TÍTULOS

6.2.1. Os títulos deverão ser apresentados no ato da inscrição.

6.2.2. Todos os candidatos inscritos nos cargos de Professor, deverão preencher, no momento da inscrição, o formulário da prova de títulos 
e assiná-lo devidamente.

6.2.3 Os títulos não serão aceitos em outro dia, local e horário, que não seja no momento da inscrição.

-
ramento das inscrições, que serão valorizados conforme o quadro abaixo:

Títulos (concluídos) Valor

a.
Cursos de Aperfeiçoamento na área de atuação.
De no mínimo 20 (vinte) horas e realizados no período de 05/01/2015 a 12/12/2016.

0,10 pontos a cada 40 
horas de curso.

Máximo de pontos 2,00

6.2.5. Os títulos ainda poderão ser entregues por procuração, devendo ser apresentado documento de Identidade do procurador e entregue 

de títulos.

6.2.6. Os títulos deverão ser relacionados em formulário próprio para a Prova de Títulos (ver modelo anexo VII) que deverá ser OBRIGA-
TORIAMENTE preenchido em letra de forma legível, digitado ou datilografado, em duas vias, o qual será conferido e validado no local, sob 
pena de não serem avaliados os títulos.

6.2.7. A pontuação será preenchida no momento da apresentação.

competente.

6.2.9 O candidato deverá apresentar uma fotocópia de cada título, bem como o título original, sendo que o encarregado do recebimento 
dos mesmos deverá conferir cada cópia apresentada com o título original para autenticação ou poderá ser apresentado através de cópia 
autenticada em cartório, dispensando e a apresentação do título original.

6.2.10. Juntamente com os títulos, deverá ser preenchida a relação dos mesmos, em formulário próprio, conforme modelo anexo VII deste 
Edital. Esta relação será preenchida em duas vias;
6.2.11. Os documentos comprobatórios de títulos não podem apresentar rasuras, emendas ou entrelinhas, sob pena de não serem pontu-
ados.

6.2.12. O candidato que possuir alteração de nome (casamento, separação, etc...) deverá anexar cópia do documento comprobatório da 
alteração sob pena de não ter pontuados títulos com nome diferente da inscrição e/ou identidade.
6.2.13. Cada título será considerado uma única vez.

6.2.14. Entregue a relação dos títulos não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos, sob qualquer hipótese ou alegação.

6.2.15. Não serão recebidos títulos fora do prazo, local e horário estabelecido neste Edital, ou em desacordo com o disposto neste item.

6.2.16. Não serão pontuados títulos relativos a quaisquer serviços prestados, remunerados ou não, inclusive tempo de serviço público ou 
privado, estágios ou monitorias.

6.2.19. Não serão aceitos como comprovante de conclusão de qualquer curso, atestados de frequência, grade curricular e histórico escolar; 
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Declarações de conclusão só serão aceitas mediante apresentação do conteúdo programático, carga horária e número do registro no órgão 
emissor.

7. DO RESULTADO FINAL E DA HOMOLOGAÇÃO
7.1. Para os candidatos ao cargo de professor, submetidos a prova escrita objetiva e prova de títulos, a Média Final (MF) será obtida igual 
ao somatório dos pontos obtidos na Prova de Escrita objetiva (PE), acrescida dos pontos atribuídos a Prova de Títulos (PT), obedecendo a 
seguinte fórmula MF= PE + PT, considerando-se aprovado o candidato que alcançar nota igual ou superior a 5 (cinco).

8. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

a) por idade, na forma do parágrafo único do art. 27, parágrafo único, da Lei 741/2003; (somente válido nos casos de presença do idoso);
b) maior idade (nos demais casos);

d) maior número de dependentes;
e) sorteio;

depois das provas, e no mural municipal, bem como no site www.bracodotrombudo.sc.gov.br .

9 - DA ESCOLHA DE VAGAS:
-

unidade de ensino, de acordo com as necessidades do Município de Braço do Trombudo.

deverá aguardar o término da lista de candidatos para uma nova chamada.

9.4. No ato da escolha de vagas, serão chamados os candidatos presentes, caso estes não aceitem a vaga, será continuada a lista dos 
habilitados.

9.5. A escolha de vagas deverá ser efetuada pelo próprio candidato, não podendo ser realizada por meio de procuração.

9.7. O candidato terá 2 (dois) dias, considerando-se os dias úteis, para se apresentar e assumir as aulas da vaga escolhida. Passado o prazo, 

10. RECURSOS E REVISÕES
10.1. Aos candidatos serão assegurados recursos ao presente edital, ao indeferimento de inscrição; às questões das provas e gabaritos 

10.2. O candidato que se sentir prejudicado em qualquer das etapas do Processo Seletivo acima descritas, poderá interpor recurso, median-
te requerimento individual, conforme anexo IV deste edital, desde que:
a) seja dirigido ao Presidente da Comissão Coordenadora do Processo Seletivo, da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo e entregue 
para registro no protocolo, situado na Secretaria Municipal de Educação, sito a Rua Bernardo Wetzel, 109, Centro, Braço do Trombudo/SC, 
no horário das 8h às 11h e 30min e das 13h00min às 17h, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados após o ato que motivou a 
reclamação;
b) constem obrigatoriamente no formulário próprio do recurso, nome completo do candidato, número da inscrição, cargo ao qual se candi-

d) Seja apresentado datilografado ou digitado, devendo ser uma folha para cada questão recorrida, no caso de recursos contra questões, 
conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital.

-
das e fora do prazo estabelecido na letra �a� do item 10.2.

10.5. O prazo para julgamento dos recursos pela Comissão será de 2 (dois) dias.

10.6. Os recursos somente serão apreciados se apresentados tempestivamente.

10.7. Se do exame de recursos resultarem anulação de questão ou item de questão, a pontuação correspondente será atribuída a todos os 
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candidatos, independentemente de terem recorrido.

10.8. No caso do gabarito da prova ser fornecido incorretamente por falha de digitação, publicação ou outra, a questão será anulada, pro-
cedendo-se à sua anulação e publicação.

da Prefeitura e no site www.bracodotrombudo.sc.gov.br.

11. REQUISITOS BÁSICOS PARA A NOMEAÇÃO AO CARGO

11.1. Ter nacionalidade brasileira ou equivalente;
11.2. Estar em pleno gozo dos direitos políticos;
11.3. Estar quites com as obrigações militares e eleitorais;
11.4. Ter nível de escolaridade, exigida para o exercício do cargo;

11.5. Idade mínima de 18 (dezoito) anos (a serem completados até a data da posse);

11.6. Atestado de aptidão física e mental para o exercício do cargo, expedido pela junta médica designada pela administração municipal.

competente.

11.8. Declaração de não-acumulação de cargos públicos, inclusive função, cargo ou emprego em autarquias, fundações públicas, empresas 
públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, bem como do não-re-
cebimento de proventos decorrentes de inatividade em cargos não - cumuláveis;

11.9. Certidão negativa de antecedentes criminais expedida pelos Foros das Justiças Federal e Estadual dos locais de residência do candidato 
nos últimos 5 (cinco) anos;

11.10. Certidão negativa de antecedentes criminais expedida pela Justiça Eleitoral do domicílio eleitoral do candidato nos últimos 5 (cinco) 
anos;

11.11. Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas � CPF;

11.12. Atender a todos os requisitos da legislação municipal pertinente para a investidura no cargo.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. O prazo de validade do Processo Seletivo é temporário de acordo com a necessidade, para o ano letivo de 2017.

condições do certame, nos termos em que se acharem estabelecidas nesse Edital, nos regulamentos e Leis em vigor.

12.3. Os gabaritos das provas escritas serão disponibilizados no sitio da rede mundial de computadores no endereço eletrônico � www.
bracodotrombudo.sc.gov.br
todo o prazo recursal, mesmo ambiente em que serão divulgados os resultados e demais informes atinentes.

qualquer candidato inscrito for seu parente até o 2º grau civil.

12.5 Os casos omissos nesse Edital serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo.

12.6. São partes integrantes deste edital os seguintes anexos:
a) Anexo I � Atribuições dos Cargos
b) Anexo II � Conteúdo Programático
c) Anexo III � Requerimento de Necessidades Especiais
d) Anexo IV � Formulário para interposição de recursos
e) Anexo V � Modelo de Procuração
g) Anexo VI � Formulário de inscrição
h) Anexo VII � Formulário para apresentação de Títulos

Braço do Trombudo (SC), 11 de novembro de 2016.
Romildo Teske
Prefeito Municipal

ANEXO I

ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS PARA PROVIMENTO DOS CARGOS

Cargos 01 a 10: PROF. EDUCAÇÃO INFANTIL E SERIES INICIAIS (HABILITADO), PROF. INGLÊS, PROF. ENSINO RELIGIOSO, PROF. MATE-
MÁTICA, PROF. HISTÓRIA, PROF. CIÊNCIAS, PROF. LÍNGUA PORTUGUESA, PROF. EDUCAÇÃO FÍSICA, HABILITADOS.
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Dentro de sua área/disciplina: planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; Participar do processo de planejamento das atividades da 
escola; Elaborar programas, planos de curso, atendendo ao avanço da tecnologia educacional e as diretrizes do ensino; Executar o trabalho 
docente em consonância com o plano curricular da escola; Contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino; Colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, 
nos prazos estabelecidos; Estabelecer formas alternativas de recuperação para os que apresentarem menor rendimento; Atualizar-se em 
sua área de conhecimento; Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educa-
cional; Zelar pela aprendizagem do aluno; Manter-se atualizado sobre a legislação de ensino; Participar de reuniões, encontros, atividades 
cívicas, culturais e conselhos de classe; Levantar, interpretar e formar dados relativos à realidade de sua(s) classe(s); Seguir as diretrizes do 

Participar da elaboração do regimento escolar e da proposta pedagógica da escola; Zelar pela disciplina e pelo material docente; Executar 

ANEXO II
Conteúdos Programáticos para a prova de Conhecimentos Gerais para todos os cargos

Disciplina Conteúdos Gerais

Língua Portuguesa
-

cais, Conjugação de verbos usuais, Regência, Concordância Verbal e Nominal, Formação de Palavras. Análise 
Sintática, Emprego de pronomes, Formas de tratamento, Uso dos Porquês.

Matemática
Números e problemas envolvendo as 04 operações. Sistemas de Medidas: comprimento, área, volume, capaci-
dade, massa, ângulo, tempo; Regra de Três e proporções. Juros simples e composto.

Conhecimentos Gerais e Atualidades

Santa Catarina e do Brasil. Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento. Didática Geral, Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional � LDB, Plano Nacional da Educação, Constituição Federal, na parte referente a 
Educação, ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), Temas transversais ou multidisciplinares. PCN Estudos 

para a inclusão da criança de seis anos de idade. MEC � 2006, Metodologia das Disciplinas, Atualidades dentro 
da área educacional.

Professor de Educação Infantil e Séries Iniciais: A criança e a educação infantil: história, concepções. Teorias de aprendizagem e desenvol-
vimento infantil. Planejamento na educação infantil: dinâmica e processos. Eixos do trabalho pedagógico na educação infantil: o cuidar e o 
educar. Componentes curriculares da educação infantil: o brincar, o movimento e o conhecimento de si e do outro. Avaliação na educação 
infantil. O cotidiano na creche: espaço, rotina, afetividade, alimentação, higiene, cuidados essenciais. O professor de educação infantil. Fa-

e de qualidade para Educação Infantil. A criança e a educação infantil: história, concepções. Teorias de aprendizagem e desenvolvimento 
infantil. Planejamento na educação infantil: dinâmica e processos. Componentes curriculares da educação infantil: o brincar, o movimento 
e o conhecimento de si e do outro. Avaliação na educação infantil. O cotidiano na creche: espaço, rotina, afetividade, alimentação, higiene, 

trabalho: concepção e perspectiva. Diretrizes Curriculares e de qualidade para Educação Infantil. Eixos do trabalho pedagógico na educação 
infantil: o cuidar e o educar. Componentes curriculares da educação infantil: o brincar, o movimento e o conhecimento de si e do outro. 
Avaliação na educação infantil. O cotidiano na creche: espaço, rotina, afetividade, alimentação, higiene, cuidados essenciais. O professor 

-
tiva. Diretrizes Curriculares e de qualidade para Educação Infantil. Processo de ensinar e aprender. Pedagogia da Infância, as diferentes 
dimensões humanas, direitos da infância, Didática e Metodologia do Ensino em Anos Iniciais. Alfabetização e letramento. Linguagem oral 

Ensino Religioso: História do Ensino Religioso. Legislação do Ensino religioso no Brasil. Fenômeno religioso e diversidade. Conhecimento 
religioso, Identidade e Formação do Professor de Ensino Religioso. Concepções do Ensino Religioso. Objetivos do Ensino Religioso. Funda-
mentos e Metodologia para o Ensino Religioso. Conteúdos para o Ensino Religioso. Avaliação do Ensino Religioso.

Professor de Inglês: Concepções de linguagem e pensamento; A língua como forma de interação e mediação; O ensino e a aprendizagem 
de gêneros textuais orais e escritos; O ensino e aprendizagem da oralidade, da leitura e da escrita inglesa; Abordagens e metodologias de 
ensino da língua inglesa no Brasil; O uso de mídias e tecnologias para o ensino e a aprendizagem da língua inglesa; Gestão pedagógica: 
planejamento e avaliação das práticas curriculares de ensino da Língua Inglesa no Ensino Fundamental; Alfabetização e letramento no con-
texto das práticas curriculares de ensino da língua inglesa.

Professor de Matemática: Valor numérico de uma expressão algébrica; Operações com polinômios (adição, subtração, multiplicação e 
divisão); Funções e equações do primeiro e do segundo grau; Sistemas de equação do 1º e 2º grau; Resolução de problemas do 1º e 2º 
grau. Potenciação; radiciação; Conjunto dos números (naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais); Operações elementares (as quatro 
operações) com o conjunto de numeração; Sistema de numeração de base decimal; e outras bases; Operações com o conjunto união, inter-
secção e complementar; Operações de inclusão e de pertinência; Medidas de volume; medidas de área; Regra de três simples e composta; 

bissetriz e problemas com ângulos); ângulos e diagonais de um polígono; Proporcionalidade entre segmentos; Teorema de Tales; Teorema 
de Pitágoras; Semelhança de polígonos; semelhança de triângulos; Relações métricas no triângulo retângulo.
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primeiras civilizações � Antiguidade Oriental e Ocidental (Grécia e Roma). Religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. A 
transição da Antiguidade para a Idade Média. A sociedade feudal. A Igreja medieval. O Renascimento Comercial e Urbano. O Renascimento. 
Reforma e Contra Reforma. Iluminismo. As revoluções inglesa e francesa. A Revolução Industrial e a consolidação do capitalismo. A Europa 
Entre Guerras e a ascensão dos regimes totalitários. A Segunda Guerra Mundial. A Guerra Fria. A crise do socialismo e a construção da Nova 
Ordem Mundial. A hegemonia norte-americana e o terror. As civilizações pré - colombianas. A invasão europeia e o confronto cultural. As mo-
dalidades de exploração da mão-de-obra indígena. História do Brasil: A organização das comunidades indígenas. A ocupação do território, 
a implantação do escravismo e a resistência negra. O papel da Igreja na colonização: missões e catequese. A organização socioeconômica 
das zonas aurífera e açucareira. A administração colonial. Entradas, Bandeiras e a ocupação do território. A Independência do Brasil. Política, 

classe operária brasileira. A República Velha. A Era Vargas. O retorno à democracia: Brasil de 1946 à 1964.O Governo JK.O Golpe de 1964 
e a Ditadura militar no Brasil: sociedade, política e economia. A redemocratização: Do Governo Sarney ao governo Lula.

-
-

ção e representação, elementos químicos, misturas, combinações, métodos de separação de misturas, estados físicos da matéria, mudanças 
de estado, o ar e suas propriedades e composição. Conservação e manejo dos solos: solos - formação, fertilidade e conservação, técnicas de 
conservação dos solos. Decomposição de materiais: ação de microrganismos na produção de alimentos, ação dos microrganismos na cicla-
gem da matéria. Qualidade de água e de vida: disponibilidade e tratamento de água, doenças de veiculação hídrica. Energia nos ambientes: 
transformações e transferências de energia, obtenção de energia pelos seres vivos. Evolução dos seres vivos: fósseis como evidências da 
evolução, a seleção natural, adaptações reprodutivas dos seres vivos. A dinâmica do corpo humano: sistemas do corpo humano e suas 
interações, funções de nutrição no corpo humano, Doenças infecciosas e parasitarias saúde preventiva. Sexualidade: reprodução humana: 
características e ação hormonal, métodos contraceptivos, doenças sexualmente transmissíveis, mudanças na adolescência. Interações com 
os estímulos do ambiente: drogas e sistema nervoso, luz e visão, produzindo e percebendo os sons. Universo: astros, sistema solar, o sol 
como fonte de energia (luz e calor), movimentos da terra e da lua e suas consequências.

Professor de Língua Portuguesa: Noções de cultura, arte e literatura. O texto literário e o não literário. Aspectos básicos do texto literário: 
-

cação. Elementos estruturais da narrativa. Formas narrativas: crônica, conto e romance. Texto: condições de leitura e produção textual: a 
enunciação. Coesão e coerência textuais. Intertextualidade. Tipologia textual. Gêneros Textuais. Semântica: sinonímia, antonímia, homoní-

palavras. Morfologia nominal. Morfologia verbal. Morfologia pronominal. Processos sintáticos: subordinação e coordenação. Constituintes 
da oração e orações no período. Frase e discurso. Valores semântico-sintáticos dos conectivos. Concordância nominal e verbal. Regência 
nominal e verbal. Colocação dos termos na frase. Emprego do acento da crase. Normas de pontuação.
Professor de Educação Física: A Educação Física no currículo escolar. A história da Educação Física. Métodos e técnicas da Educação Física. 

da Educação Física: Educação Física Humanista, Educação Física Progressista e a Cultura Corporal. Educação Física Escolar, crescimento 

Fisiologia do exercício. A Educação Física e os parâmetros curriculares.

ANEXO III

REQUERIMENTO

Condição especial para REALIZAÇÃO de provas

Eu ___________________________________________, portador do documento de identidade nº ____________________, inscrito no CPF 
n.º __________________________  residente e domiciliado a Rua _______________________________________________, nº _______ 
, Bairro ___________________________, Cidade ________________________, Estado ______________, CEP: _______________ , re-
quer a Vossa Senhoria condição especial para realização de provas do Processo Seletivo nº 002/2016
do Município de Braço do Trombudo conforme assinalado abaixo:

1) ( ) Prova com ampliação do tamanho da fonte
Fonte nº _________ / Letra _________

2) ( ) Sala Especial

3) ( ) Leitura de Prova:

4) ( ) Outra Necessidade:

Nestes Termos.
Pede Deferimento.

 _________________ , ______ de ____________ de 2016.
(local e data)

Assinatura do Requerente
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ANEXO IV

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PROCESSO SELETIVO nº 002/2016.

Nome do Candidato:

Tipo de Recurso:
1 � Contra o edital
2 � Contra indeferimento de
Inscrição.
3 � Contra Inscrição
4 � Contra questão da prova
5 - Contra o Gabarito
6 � Contra a Pontuação Prova.
7 - outros

1 � Deferido
2 � Indeferido

N.º de Inscrição:
Cargo:

N.º da Questão:
Data:

Assinatura do Candidato

Local e data _________________. _____ de ____________ de 2016.

ANEXO V

(MODELO DE PROCURAÇÃO)

P R O C U R A Ç Ã O

Eu, ____________________________________________________________, Carteira de Identidade nº ________________, residente 
e domiciliado na rua _______________________________, nº _________, ap. _______ , no bairro _______________, na cidade de 
____________________________, nomeio e constituo ____________________________________________________, Carteira de Iden-

inscrição, interpor recursos ou entregar de títulos), no Processo Seletivo � EDITAL Nº 002/2016 para o cargo de _____________________
__________________________, realizado pela Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo.

Braço do Trombudo, _____ de ________________ de 2016.

(Nome e Assinatura do Candidato)

ANEXO VI - FICHA DE INSCRIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO
Endereço: Praça da Independência, 25 �
CEP 89.178-000 - Braço do Trombudo - SC
Telefones: (0xx47) 3547.0179 - Fax: (0xx47) 3547. 0179-
CGC/MF No. 95.952.230/0001-67

INSCRIÇÃO � PROCESSO SELETIVO - EDITAL nº 002/2016

FOTO
3X4

Inscrição número:

CARGO: Número do Cargo

Nome Completo:

Data de Nascimento

____/____/ ______ 

Estado Civil
¬ Casado ¬ Solteiro ¬ 
Outros

Sexo
¬ Feminino ¬ Masculino

Portador de Necessidades Especiais?
¬ Sim ¬ Não

Qual a necessidade para fazer a prova?



16/11/2016 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 2122

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 87

Identidade: Órgão Expedidor/ Data Emissão
CPF:

Endereço: Bairro:

Cidade UF: Fones ( ) e-mail:

Local e data: Assinatura do Candidato Conferencia do Responsável

-----------------------------------------------Recortar aqui ------------------------------------------------------------

FICHA DE INSCRIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO
Endereço: Praça da Independência, 25 �
CEP 89.178-000 - Braço do Trombudo - SC
Telefones: (0xx47) 3547.0179 - Fax: (0xx47) 3547. 0179-
CGC/MF No. 95.952.230/0001-67

INSCRIÇÃO � PROCESSO SELETIVO - EDITAL nº 002/2016.

FOTO
3X4

COMPROVANTE DO CANDIDATO

Inscrição número:

CARGO: Nº Cargo

Nome Completo:

Identidade:
Local e Data Assinatura do Candidato Conferência

Apresentar este comprovante 15 minutos antes do horário de início das provas.
Os portões serão fechados as 8:45h.
LEVE CONSIGO UM DOCUMENTO DE IDENTIDADE COM FOTO.
ANEXO VII
RELAÇÃO DE TÍTULOS

Nome: RG:

Cargo: Nº da Inscrição:

DESCRIÇÃO DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO na área de atuação.
0,10 a cada 40 ho-
ras máximo 2,00

Carga Horária
PONTOS

Total PONTOS

Observação: Preencher em letra de forma ou digitar nos campos destinados ao candidato, em 02 (duas) vias, entregar no local da prova 
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acompanhados dos títulos, conforme Edital 002/2016. Os títulos deverão ser numerados em sequência de acordo com esta planilha. O can-
didato que possuir alteração de nome (casamento, separação, etc...) deverá anexar cópia do documento comprobatório da alteração sob 
pena de não ter pontuados títulos com nome diferente da inscrição e/ou identidade.
Data: ____/____/____ ___________________________________
Assinatura do candidato

Declaramos que os documentos acima relacionados foram conferidos com os originais e nos foi entregue uma cópia de cada.

Data: ____/____/____ __________________________________
Assinatura responsável inscrição


