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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2010 

 
Ivanor Boing, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas na Lei Orgânica Municipal e de acordo com o que estabelece o artigo 
37, inciso II, da Constituição Federal, torna público para conhecimento dos interessados, que estão 
abertas as inscrições ao Concurso Público N.˚ 001/2010, destinado ao provimento de vagas nos 
níveis iniciais das categorias funcionais do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitor 
Meireles. 
A empresa responsável pela execução do Concurso Público N.˚ 001/2010 nos termos do presente 
Edital, será a empresa Exata.GG - Gestão Governamental Ltda, inscrita no CNPJ n° 
08.646.165/0001-47, com sede na Rua dos Pioneiros, n° 240, 1° andar, Sala 105, Bairro Centro, 
Agrolândia, Estado de Santa Catarina. 
 
1 - DOS CARGOS, HABILITAÇÃO MÍNIMA, CARGA HORÁRIA SEMANAL, VAGAS E 
SALÁRIO 
 

CARGO HABILITAÇÃO MÍNIMA 
CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VAGAS 
SALÁRIO 

R$ 

Agente Administrativo 
e Operacional 

Portador de Certificado de 
Conclusão de Curso de Ensino 
Médio. 

40 horas 1 1.130,00 

Auxiliar de 
Manutenção e 
Conservação 

Portador de Certificado de 
Conclusão da 4ª Série do Ensino 
Fundamental. 

40 horas 1 500,00 

Auxiliar de Serviços 
Gerais 

Portador de Certificado de 
Conclusão da 4ª Série do Ensino 
Fundamental. 

40 horas 1 500,00 

Engenheiro Agrônomo 

Portador de Diploma ou 
Certificado de Conclusão de 
Curso Superior em Agronomia, 
com registro no CREA. 

40 horas 1 2.200,00 

Engenheiro Civil 

Portador de Diploma ou 
Certificado de Conclusão de 
Curso Superior em Engenharia 
Civil, com registro no CREA. 

40 horas 1 2.200,00 

Farmacêutico 

Portador de Diploma ou 
Certificado de Conclusão de 
Curso Superior em Farmácia ou 
Farmácia Bioquímica, com 
registro no CRF. 

20 horas 1 950,00 
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Fiscal de Tributos e 
Posturas 

Portador de Diploma ou 
Certificado de Conclusão do 
Ensino Médio; formação na área 
de atuação e portador da CNH 
para veículos leves. Curso 
técnico em edificações. 

40 horas 1 1.400,00 

Médico Clínico Geral 

Portador de Diploma ou 
Certificado de Conclusão de 
Curso Superior em Medicina, 
com registro no CRM. 

40 horas 2 6.500,00 

Médico Ginecologista 

Portador de Diploma ou 
Certificado de Conclusão de 
Curso Superior em Medicina, 
com registro no CRM e Diploma 
ou Certificado de Especialização 
em Ginecologia. 

10 horas 1 1.625,00 

Médico Pediatra 

Portador de Diploma ou 
Certificado de Conclusão de 
Curso Superior em Medicina, 
com registro no CRM e Diploma 
ou Certificado de Especialização 
em Pediatria. 

10 horas 1 1.625,00 

Motorista 

Portador de Certificado de 
Conclusão da 4ª Série do Ensino 
Fundamental, com carteira de 
habilitação mínima “D”. 

40 horas 1 700,00 

Operador de Máquinas 

Portador de Certificado de 
Conclusão da 4ª Série do Ensino 
Fundamental, com carteira de 
habilitação mínima “C”. 

40 horas 1 770,00 

Professor – Nível II 

Habilitação obtida em curso de 
nível superior, de licenciatura 
plena, na área de atuação, com 
registro no MEC. 

20 ou 40 
horas 

1 

706,25  

(20 horas) 

1.412,50 

(40 horas) 

Psicólogo 

Portador de Diploma ou 
Certificado de Conclusão de 
Curso Superior em Psicologia, 
com registro no CRP. 

40 horas 1 2.200,00 

Servente/Merendeira 
Portador de Certificado de 
Conclusão da 4ª Série do Ensino 
Fundamental. 

40 horas 1 500,00 
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1.1 - As vagas especificadas no quadro serão ocupadas de acordo com a necessidade de 
preenchimento do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitor Meireles. Os demais 
candidatos aprovados comporão lista de espera, que poderá vir a ser utilizada, conforme vacância 
ou existência de novas vagas, durante o prazo de validade do Concurso Público N.˚ 001/2010. 
 
1.2 - Os candidatos aprovados para o cargo de Professor – Nível II, no ato da admissão poderão 
optar entre 20 ou 40 horas, sendo reservado no mínimo 01 cargo de 40 horas e os demais conforme 
as vagas disponíveis, sendo que a escolha será respeitando-se a ordem de classificação 
 
1.3 - São requisitos básicos para investidura nos casos a que se refere o presente Concurso: 
 
a) A nacionalidade brasileira ou equiparada. 
b) O gozo dos direitos políticos. 
c) A quitação com as obrigações militares e eleitorais. 
d) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos. 
e) O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. 
f) Aptidão física e mental. 
g) Declarar sob as penas da lei, não estar em exercício de outro cargo público cuja acumulação 
a Lei não permita. 
h) Outros requisitos justificados pelas atribuições do cargo e ou estabelecidos em Lei. 
 
 
2 - DA DIVULGAÇÃO DO EDITAL 
 
2 - A divulgação oficial do Edital de Concurso Público N.º 001/2010 será efetuada através de 
publicação nos seguintes locais: 
 
2.1 - O Edital na íntegra: 
 
2.1.1 - No mural de publicações da Prefeitura Municipal de Vitor Meireles, sito à Rua Santa 
Catarina, 1.122, Bairro Centro, Município de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina. 
 
2.1.2 - No site oficial do município: www.vitormeireles.sc.gov.br. 
 
2.2 - O extrato do Edital: 
 
2.2.1 - No jornal de circulação regional “A NOTICIA”. 
 
 
3 - DA INSCRIÇÃO 
 
3.1 - As inscrições serão efetuadas na Prefeitura Municipal de Vitor Meireles, sito a Rua Santa 
Catarina, 1.122, Bairro Centro, Município de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no horário 
das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, no período de 06 de janeiro a 04 de 
fevereiro de 2010. 
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3.1.1 - Para efetuar a inscrição o candidato deverá recolher através de depósito bancário, taxa de 
inscrição destinada a cobrir os custos de elaboração, aplicação e correção das provas, com os 
seguintes valores: 
 
- R$ 25,00 (vinte e cinco Reais), para os candidatos ao cargo de Nível Fundamental. 
- R$ 50,00 (cinqüenta Reais), para os candidatos aos cargos de Nível Médio. 
- R$ 90,00 (Noventa Reais), para os candidatos aos cargos de Nível Superior. 
 
3.2 - Dados para depósito: Banco do Brasil, Agência 5438-0, Conta 32.003-X, em nome da 
Prefeitura Municipal de Vitor Meireles. 
 
3.3 - Procedimento para realizar a inscrição pessoalmente ou por meio de procuração. 
 
3.3.1 - Para inscrever-se o candidato deverá: 
 
a) Preencher todos os campos da Ficha de Inscrição (Anexo I), assinando a declaração de que 
conhece as exigências contidas neste Edital e de que com elas concorda. 
 
b) Anexar a Ficha de Inscrição cópias legíveis dos seguintes documentos: CPF, documento de 
identidade expedido por um dos seguintes órgãos: Secretarias de Segurança Pública, Forças 
Armadas, Polícias Militares, Ministério do Trabalho, Ordens ou Conselhos de Classe legalmente 
reconhecidos ou Conselho Nacional de Trânsito (Carteira Nacional de Habilitação, expedida na 
forma da Lei n.º 9.503/97, com fotografia) (frente e verso). O documento deverá estar em perfeitas 
condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato. 
 
c) Entregar, no local da inscrição, a Ficha de Inscrição e o protocolo (Anexo I) devidamente 
preenchida e assinada, sem qualquer rasura, juntamente com o recibo de depósito bancário, com a 
identificação do candidato, do recolhimento da taxa de inscrição devidamente autenticado. 
 
d) Para o cargo de Motorista e Operador de Máquinas, além dos outros documentos, fotocópia 
legível da Carteira Nacional de Habilitação, expedida na forma da Lei n.º 9.503/97, com fotografia 
e o Termo de Responsabilidade, conforme Anexo III. 
 
e) Para o cargo de Professor – Nível II, além dos outros documentos, fotocópia autenticada dos 
documentos relativos à comprovação dos títulos a que se refere o Item 6.2, Subitem 6.2.1 deste 
Edital, a fim de obter a pontuação relativa aos mesmos. 
 
3.3.2 - No caso de inscrição por procuração, deverá, ainda, ser anexado o instrumento de mandado 
(instrumento particular de procuração, com a qualificação do candidato e do procurador e a 
indicação dos endereços e fotocópias dos documentos de identidade de ambos), com fim específico 
para inscrição no presente Concurso Público N.º 001/2010. A procuração necessita ser autenticada 
em cartório. 
 
3.4 - Das condições para inscrição: 
 
a) Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no Edital. 
 
b) Não serão aceitas inscrições em caráter condicional, por via postal, fac-símile (fax), correio 
eletrônico (e-mail) ou qualquer outro modo que não o especificado neste Edital. 
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c) O candidato é responsável pelas informações prestadas na Ficha de Inscrição, arcando com 
as consequências de eventuais erros e/ou de não-preenchimento de qualquer campo daquele 
documento. 
 
d) O candidato, ao preencher a Ficha de Inscrição, declara estar ciente das exigências e normas 
estabelecidas para o Concurso Público N.º 001/2010 e sua plena concordância com as mesmas. 
 
e) O valor da inscrição, uma vez pago, não será restituído. 
 
f) A adulteração de qualquer elemento da cópia da Cédula de Identidade em relação ao original 
da mesma ou a não veracidade de declaração apresentada na Ficha de Inscrição em decorrência deste 
Edital, verificada a qualquer tempo, implicará no cancelamento da respectiva inscrição ou na 
eliminação do candidato do Concurso Público N.º 001/2010, se a inscrição já estiver homologada. 
 
3.5 - O candidato terá sua inscrição homologada após avaliação feita pela Comissão Municipal 
Coordenadora do Concurso Público N.º 001/2010 e publicação feita no mural de publicações da 
Prefeitura Municipal de Vitor Meireles e no site oficial do Município. 
 
3.5.1 - A homologação das inscrições será feita no dia 08 de fevereiro de 2010. 
 
3.5.2 - Da não-homologação caberá recurso, que deverá ser formulado e protocolado, conforme o 
previsto no item 10.3 deste Edital. 
 
 
4 - DOS CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS  
 

4.1 - Em face do número de vagas oferecidas para cada cargo, não haverá reserva de vagas para 
candidatos portadores de deficiência. 
 
4.2 - Os portadores de deficiência, antes da contratação, serão submetidos à perícia médica oficial, 
que terá decisão terminativa sobre a qualificação como portador de deficiência ou não e sobre o 
grau de deficiência capacitante para o exercício do cargo. 
 
4.3 - Os candidatos portadores de deficiência deverão comparecer à perícia médica munidos de 
laudo que ateste a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID, bem como a provável causa da 
doença. 
 
4.4 - Caso o resultado da perícia conclua negativamente quanto à compatibilidade de sua deficiência 
com o exercício das atribuições do cargo, o candidato não será admitido, por inaptidão para o 
exercício da função ou cargo. 
 
4.5 - Os candidatos portadores de deficiência, resguardadas as condições especiais necessárias a 
participação do Concurso Público N.º 001/2010, participarão dele em igualdade de condições com 
os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação, duração e critérios de 
aprovação, dia, horário e local de aplicação das provas. 
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4.6 - Os candidatos portadores de deficiência ou com necessidades especiais que necessitarem de 
qualquer tipo de atendimento diferenciado deverão solicitá-lo no ato da inscrição preenchendo o 
Requerimento de Condição Especial para Realização de Provas (Anexo II), indicando claramente os 
recursos necessários para a realização das provas. 
 
4.7 - A necessidade de intermediários permanentes ou para auxiliar o portador de deficiência na 
realização das provas, ou, na execução de atribuições da função ou cargo, constitui obstáculo à sua 
inscrição no Concurso Público N.º 001/2010. 
 

4.8 - A solicitação de recursos especiais será atendida obedecendo aos critérios de viabilidade e de 
razoabilidade. 
 
 
5 - DO REGIME JURÍDICO 
 
5.1 - Os habilitados e classificados no Concurso Público N.º 001/2010, nos termos deste Edital, 
serão admitidos sob o regime Estatutário.  
 
 
6 - DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2010 
 
6.1 - O Concurso Público N.º 001/2010 será constituído de prova escrita, composta por 30 (trinta) 
questões, sendo 05 (cinco) de Língua Portuguesa, 05 (cinco) de Matemática, 05 (cinco) de 
Conhecimentos Gerais e 15 (quinze) de Conhecimentos Específicos da Profissão, de múltipla 
escolha (A, B, C e D) para todos os cargos, sendo de caráter classificatório e eliminatório. 
 
6.1.1 - A prova escrita será composta de 30 (trinta) questões objetivas, de múltipla escolha, com 04 
(quatro) alternativas diferentes, sendo apenas uma correta, conforme segue: 
 

CONTEÚDO 
QUANTIDADE DE 

QUESTÕES 
PESO TOTAL 

Língua Portuguesa 05 0,3333 1,6665 

Matemática 05 0,3333 1,6665 

Conhecimentos Gerais 05 0,3333 1,6665 

Conhecimentos Específicos 15 0,3333 4,9995 

TOTAL 30 0,3333 10,00 

 
6.2 - Para o cargo de Professor – Nível II, o Concurso Público N.º 001/2010, além da prova escrita 
conforme Item 6.1, será constituído de prova de títulos. 
 
6.2.1 - A prova de títulos constara da apresentação de Diploma ou Certificado de Conclusão de 
Curso de Mestrado, Doutorado ou Pós-Graduação relacionado á área do cargo em disputa, com 
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carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, reconhecido pelo CAPES, conforme 
segue: 
 

TÍTULO PESO 

Pós-graduação, na área, em nível de doutorado. 0,70 

Pós-graduação, na área, em nível de mestrado. 0,50 

Pós-graduação, na área, em nível de especialização. 0,30 

TOTAL 1,50 

 
6.2.2 - A nota da prova de títulos será obtida através da soma dos títulos apresentados no momento 
da inscrição, somente será considerado um título por nível de graduação, ou seja, um título de 
doutorado, um título de mestrado e um título de especialização. 
 
6.2.3 - A apresentação do título é de iniciativa do candidato e serão considerados apenas aqueles 
apresentados na data da inscrição. 
  
6.2.4 - No dia da inscrição o candidato deverá apresentar documento original ou fotocópia 
autenticada em cartório do Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de Mestrado, Doutorado 
ou Pós-Graduação relacionado á área do cargo em disputa. 
 
6.3 - Para os cargos de Motorista e Operador de Máquinas, além da prova escrita conforme Item 
6.1, será constituído de prova prática de direção. 
 
6.3.1 - A prova prática consistirá de demonstração prática, perante o examinador, de que o 
candidato tem habilidades para exercer as funções inerentes ao cargo. 
 
6.3.2 - Durante a realização da prova prática serão avaliados: 
 
a) Postura corporal durante execução da tarefa. 
b) Correto manuseio da máquina. 
c) Prática do disposto na Lei nº  9.503/97, de 23 de setembro de 1997 e suas alterações. 
d) Qualidade da execução da tarefa. 
e) Demonstração pelo candidato de que conhece as atividades do cargo para o qual se 
inscreveu. 
 
6.3.3 - A avaliação da prova prática será feita por um profissional habilitado para exercer a 
atividade de formação de condutores, contratado pela Empresa responsável, que preencherá, para 
cada candidato uma ficha de avaliação. 
 
6.3.4 - Da avaliação das provas práticas: 
 
6.3.4.1 - As provas práticas serão avaliadas na escala de 0,00 (zero) a 10,00 (dez) pontos, sendo a 
nota desta prova expressa com 02 (duas) decimais.  
 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES 

 

8 
 

6.4 - Todas as questões das provas escritas serão elaboradas por uma Banca Examinadora composta 
por professores e profissionais habilitados nas áreas específicas de cada prova. 
 
6.5 - Os membros da Banca Elaboradora e Examinadora terão seus nomes resguardados para evitar 
possível assédio por parte dos candidatos. 
 
6.6 - Os conteúdos programáticos das provas escritas objetivas de múltipla escolha encontram-se no 
Anexo V deste Edital. 
 
6.8 - A descrição sumária das atividades e habilitação encontra-se no Anexo VI deste Edital. 
 
 
7 - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 
7.1 - Das provas escritas: 
 
7.1.1 - As provas escritas serão realizadas nas dependências da Escola de Educação Básica Victor 
Meireles, sito à Rua Leopoldo Krambeck, 003, Bairro Centro, Município de Vitor Meireles, Estado 
de Santa Catarina, no dia 14 de fevereiro de 2010, (domingo), iniciando às 08h30min, com duração 
de 02 (duas) horas. 
 
7.1.2 - O candidato deverá comparecer ao seu local de prova com antecedência mínima de 30 
(trinta) minutos do horário fixado para o seu início, munido de documento de identidade com foto, 
ficha de inscrição e caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 
 
7.1.3 - O ingresso na sala de prova somente será permitido ao candidato que apresentar a ficha de 
inscrição juntamente com documento de identificação expedido por um dos seguintes órgãos: 
Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícias Militares, Ministério do Trabalho, 
Ordens ou Conselhos de Classe legalmente reconhecidos ou Conselho Nacional de Trânsito 
(Carteira Nacional de Habilitação, expedida na forma da Lei n.º 9.503/97, com fotografia). 
 
7.1.4 - Não será permitida a entrada no prédio de realização da prova, de candidato que se 
apresentar após o horário estabelecido para o seu início. 
 
7.1.5 - Em nenhuma hipótese, haverá segunda chamada, bem como não será aplicada prova fora do 
local e horário designado por este Edital, seja qual for o motivo alegado pelo candidato. 
 
7.1.6 - Solicitações de condições especiais para a realização da prova serão analisadas pela 
Comissão Municipal Coordenadora do Concurso Público N.º 001/2010. 
 
7.1.7 - Durante a realização da prova, não será permitida consulta de qualquer natureza, bem como 
o uso de telefone celular, Pager, fones de ouvido, calculadora eletrônica ou quaisquer outros 
aparelhos eletrônicos ou similares. 
 
7.1.7.1 - O candidato, ao ingressar no local de realização da prova, deverá obrigatoriamente manter 
desligado qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, incluindo as campainhas de celular 
e os sinais de alarme. O uso de quaisquer funcionalidades dos aparelhos descritos no Item 7.1.7, 
entre outros, incorrerá na exclusão do candidato do certame, podendo a organização do Concurso 
vetar o ingresso do candidato com outros aparelhos além dos citados no Item 7.1.7. 
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7.1.8 - O candidato deverá assinalar suas respostas na grade de respostas com caneta esferográfica 
de tinta azul ou preta. 
 
7.1.9 - Não serão computadas as questões objetivas que não forem assinaladas na grade de 
respostas; as que contiverem mais de uma resposta, emenda ou rasura, mesmo que legíveis; e as que 
forem assinaladas com material diverso daquele constante do item 7.8 deste Edital. 
 
7.1.10 - Serão de inteira responsabilidade do candidato eventuais erros e omissões cometidos no 
preenchimento da grade de respostas. 
 
7.1.11 - Será excluído do Concurso Público N.º 001/2010 o candidato que durante a realização da 
prova: 
 
7.1.11.1 - Comunicar-se com os demais candidatos ou com pessoas estranhas ao Concurso Público 
N.º 001/2010. 
 
7.1.11.2 - Consultar livros ou apontamentos, bem como utilizar-se de instrumentos próprios, salvo 
os, expressamente, permitidos no Edital. 
 
7.1.11.3 - Ausentar-se do recinto, a não ser momentaneamente, em caso especial, sendo por 
necessidades fisiológicas, devidamente acompanhado de um fiscal do Concurso Público N.º 
001/2010. 
 
7.1.11.4 - Portar-se inconvenientemente, perturbando, de qualquer forma, o bom andamento dos 
trabalhos. 
 
7.1.11.5 - Não assinar a Lista de Presença. 
 
7.1.12 - O candidato somente poderá se retirar do recinto da prova depois de transcorridos 30 
(trinta) minutos do seu início. 
 
7.1.13 - O candidato, ao término da prova, entregará ao fiscal da sala, o Caderno de Provas e a 
Grade de Respostas. 
 
7.1.14 - Não será permitida a permanência de acompanhante do candidato ou de pessoas estranhas 
ao Concurso Público N.º 001/2010 nas dependências dos locais de aplicação da prova. 
 
7.1.15 - A candidata que tiver necessidade de amamentar seu bebê durante a realização das provas, 
além de solicitar atendimento especial, deverá levar um acompanhante, que ficará em sala reservada 
para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar 
acompanhante não realizará as provas. Não haverá compensação do tempo de prova da candidata 
em virtude do tempo gasto para amamentação. 
 
7.1.16 - A inviolabilidade das provas será comprovada no posto de execução, no momento do 
rompimento do lacre dos envelopes na presença dos candidatos. 
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7.1.16.1 - As grades de respostas serão numeradas de acordo com o número de candidatos inscritos 
e devidamente homologados em cada cargo e serão distribuídas sequencialmente aos candidatos de 
cada cargo de acordo com a ordem de entrada dos mesmos na sala de realização das provas. 
 
7.1.16.2 - O número da grade de resposta entregue ao candidato será anotado pelo fiscal na lista de 
presença assinada pelo candidato. 
 
7.1.16.3 - Na folha que contém a grade de respostas constará além da grade de respostas a indicação 
do Concurso Público N.º 001/2010, nome do cargo e número da prova, sendo vedada qualquer outra 
forma de identificação. 
 
7.1.17 - Ao findar o tempo de duração para realização da prova, será esta encerrada e lacrada pelo 
fiscal, na presença de no mínimo 02 (dois) candidatos, devendo ser colhida assinatura destes, para 
fins de possíveis comprovações. 
 
7.2 - Das provas práticas: 
 
7.2.1 - As provas práticas de direção para os cargos de Motorista e Operador de Máquinas serão 
realizadas nas dependências da Garagem Municipal, sito à Rua Vereador Francisco Roedel, S/N, 
Centro, Município de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no dia 14 de fevereiro de 2010, 
(domingo), iniciando às 11h00min. 
 
7.2.3 - Não será permitido ao candidato afastar-se do local definido para sua permanência, antes da 
realização da sua prova prática. 
 
7.2.4 - Sob pena de eliminação do Concurso Público, é vedado aos candidatos: 
 
7.2.4.1 - Durante a realização das provas práticas 
 
a) A consulta a pessoas estranhas ao Concurso Público, ou a outros candidatos. 
b) O porte de aparelho de telefone celular ou qualquer outro equipamento de comunicação. 
c) Ausentar-se do recinto da prova sem o acompanhamento do fiscal. 
d) Fumar no recinto onde o candidato aguarda a realização da sua prova prática. 
 
7.2.4.2 - Após a realização da prova prática é vedado aos candidatos: 
 
a) Retornar ao local definido para espera da prova prática, comunicando-se com os candidatos que 

ainda não a efetuaram. 
b) Permanecer no local onde as provas práticas estão sendo realizadas. 
 
7.2.5 - Durante a realização das provas práticas, o candidato poderá sair do local definido para sua 
permanência, somente em caso especial e acompanhado de um fiscal. 
 
7.3 - A Comissão Municipal Coordenadora do Concurso Público N.º 001/2010 reserva-se o direito, 
de na hipótese de força maior, conveniência administrativa ou falta de locais adequados, realizar as 
provas ou parte delas em local, data e/ou horário diverso daquele previsto neste Edital. 
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7.4 - Em ocorrendo, a situação prevista no item anterior, a divulgação dos novos locais de provas 
dar-se-á em até 05 (cinco) dias, anteriores à data de realização da prova nos mesmos meios de 
divulgação do Edital e/ou seu aviso resumido. 
 
 
8 - DA NOTA FINAL, APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
 
8.1 - Para os cargos que exigem somente prova escrita, a nota final será calculada multiplicando o 
número de acertos pelo valor de cada questão, conforme quadro Subitem 6.1.1. 
 
8.2 - Para os cargos que exigem prova escrita e prova prática, a nota final será calculada através da 
média aritmética simples da prova escrita mais prova prática. 
 
8.3 - Para os cargos que exigem prova de títulos, a nota atribuída ao candidato na prova de títulos, 
será somada a nota final da prova escrita. 
 
8.4 - Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota final igual ou superior a 4,00 
(quatro). 
 
8.5 - A classificação dos candidatos aprovados será realizada, depois de esgotadas todas as fases de 
recursos, na ordem decrescente levando-se em consideração a nota final do candidato, a nota final 
será apresentada com duas casas decimais. 
 
8.6 - A classificação no Concurso Público N.º 001/2010 gera para o candidato apenas expectativas 
de direito à admissão para o cargo, de acordo com as necessidades. 
 
8.7 - Os aprovados serão convocados na ordem de classificação, sempre obedecendo ao principio da 
oportunidade e conveniência, bem como, a necessidade do serviço público.  
 
 
9 - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 
Parágrafo Único - Caso os candidatos obtenham idêntica pontuação final, serão utilizados, 
sucessivamente, os seguintes critérios de desempate, para fins de classificação: 
 
a) O mais idoso (Lei 10.741/2003, Art. 27, parágrafo único). 
 
b) Maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos da Profissão. 
 
c) Maior número de acertos na prova de Língua Portuguesa. 
 
d) Maior número de acertos na prova de Conhecimentos Gerais. 
 
e) Maior número de acertos na prova de Matemática. 
 
f) Sorteio público. 
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10 - DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS E DO PRAZO PARA RECURSOS 
 
10.1 - A impugnação deste Edital poderá ser efetuada por qualquer cidadão, ente, entidade jurídica 
ou poder, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de publicação do mesmo, mediante 
requerimento fundamentado, dirigido ao Prefeito Municipal, cuja decisão será publicada nos 
mesmos meios de divulgação do presente Edital. 
 
10.2 - O gabarito provisório será divulgado 01 (dois) dias após a realização das provas e o resultado 
de classificação final do Concurso Público N.º 001/2010 será divulgado no prazo máximo de 20 
(vinte) dias contados da data de realização das provas, ambos publicados no mural oficial e no site 
oficial da Prefeitura Municipal de Vitor Meireles. Somente serão divulgados os nomes dos 
candidatos que obtiverem nota final igual ou superior a 4,00 (quatro). 
 
10.3 - O candidato poderá interpor recurso, que deverá ser fundamentado e apresentado 
datilografado ou digitado e encaminhado ao Presidente da Comissão Municipal Coordenadora do 
Concurso Público N.º 001/2010, entregue e protocolado no setor de protocolo da Prefeitura 
Municipal de Vitor Meireles, conforme o formulário do Anexo IV, contra: 
 
10.3.1 - A inscrição não-homologada, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de 
publicação do Ato de homologação das inscrições. 
 
10.3.2 - A formulação das questões, respectivos quesitos e gabarito provisório no prazo de 03 (três) 
dias úteis, a contar da data de publicação do gabarito provisório. 
 
10.3.3 - Os pontos obtidos na prova escrita, classificação final, para revisão dos pontos obtidos na 
sua Grade de Respostas e/ou reavaliação de sua classificação final, no prazo de 03 (três) dias úteis, 
a contar da data de divulgação do respectivo resultado. 
 
 
11 - DA ADMISSÃO 
 
11.1 - A admissão dos candidatos aprovados obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação 
final, estabelecida de acordo com o Item 9 deste Edital. 
 
11.2 - A admissão dar-se-á através de ato oficial e os admitidos terão 30 (trinta) dias para tomarem 
posse do cargo junto ao Departamento de Recursos Humanos do Município, bem como, para 
apresentarem os documentos e habilitações exigidas e realizarem o exame de saúde precedido pelo 
médico oficial nomeado pelo município, que concluirá pela aptidão ou não para o exercício do 
cargo público. 
 
11.3 - Caso o candidato admitido para assumir o cargo não preencha os requisitos para a posse, ou 
por qualquer motivo, venha a desistir do mesmo, a Administração do Município de Vitor Meireles 
convocará o próximo candidato classificado, seguindo a ordem final de classificação para o 
respectivo cargo.  
 
11.4 - Na hipótese de desistência do candidato, notificado para tomar posse do cargo, o mesmo 
deverá assinar declaração desistindo da vaga. 
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12 - DA VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2010 
 
12.1 - O prazo de validade do Concurso Público N.º 001/2010 será de 02 (dois) anos, podendo ser 
prorrogado por igual período uma única vez. 
 
 
13 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1 - Será eliminado do Concurso Público N.º 001/2010 o candidato que utilizar ou tiver utilizado 
recursos ilícitos ou fraudulentos em qualquer fase de sua realização, anulando-se todos os atos 
decorrentes da inscrição. 
 
13.2 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Municipal Coordenadora do Concurso 
Público N.º 001/2010, de acordo com a legislação vigente. 
 
13.3 - Decorridos 180 (cento e oitenta) dias da homologação do Concurso Público, e não se 
caracterizando óbice administrativo, legal ou judicial, é facultada a incineração das provas e demais 
registros escritos, mantendo-se, entretanto, pelo período de validade do concurso público, os 
registros eletrônicos a ele referentes. 
 

13.4 - São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 
 

a) Anexo I - Ficha de Inscrição do Concurso Público. 
b) Anexo II - Requerimento de Condição Especial para Realização de Provas. 
c) Anexo III - Termo de Responsabilidade para Prova Prática de Operador de Máquina. 
d) Anexo IV - Formulário de Recurso. 
e) Anexo V - Conteúdos Programáticos das Provas Escritas Objetivas de Múltipla Escolha. 
f) Anexo VI - Descrição Sumária das Atividades e Habilitação. 
g) Anexo VII - Cronograma Concurso Público. 
 

Vitor Meireles/SC, 06 de janeiro de 2010. 

 
 
 
 
 

Ivanor Boing 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES 

FICHA DE INSCRIÇÃO AO CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2010 

Nome do Candidato:                                                         N.° de Inscrição: 

Cargo Pretendido: 

DADOS CADASTRAIS 

Pai: 

Mãe: 

Data do Nascimento:                        

Naturalidade:                                                              Estado: 

N.º filhos: Sexo: Estado Civil: 

Endereço Residencial: N.˚: 

Cidade:               Estado: 

CPF: Fone: 

Carteira de Identidade: Órgão Expedidor: 

Deficiente: Sim (   ) Não (    ) Tipo: 

E-mail:  
 

Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras, e assumo total 
responsabilidade pelo preenchimento desta Ficha de Inscrição, bem como, pelos dados declarados 
nesta, conforme cópia dos documentos anexo, declarando explicitamente conhecer e aceitar as 
normas e regulamentos estabelecidos no Edital de Concurso Público N.º 001/2010 e todas as 
disposições nele contidas. 
 

Vitor Meireles/SC,  ............... de................................de 2009. 
 
 
 

_____________________________________ 

Assinatura do (a) Candidato (a) 

_____________________________________ 

Assinatura do recebedor/responsável 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES 

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2010 

Nome do Candidato:  N.º de Inscrição: 

 

Cargo: 

 

N.º da Prova: 

Esta guia deverá ser obrigatoriamente apresentada nos local da realização da prova, juntamente com 
documento de identificação com foto. Conforme Edital. 

VIA DO CANDIDATO 
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ANEXO II 
 

REQUERIMENTO DE CONDIÇÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS 
 
______________________________________________________, portador do documento de 
identidade n.º ____________________, inscrito no Concurso Público N.º 001/2010 da Prefeitura 
Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, residente e domiciliado a Rua 
___________________________, n.º _______ , Bairro ______________________, Cidade 
__________________, Estado ______________, CEP: _______________ , requer a Vossa 
Senhoria condição especial para realização de provas, conforme item 4 do presente Edital: 
 
(Assinale a sua opção) 
 
1)  (     ) Prova Ampliada 
  

Fonte n.º _________ / Letra _________ 
 
2)  (     ) Sala Especial 
 

Especificar: ___________________________________________________ 
      _____________________________________________________________ 
 
3)  (     ) Leitura de Prova 
       
4)  (     ) Outra Necessidade 
 

Especificar: ___________________________________________________ 
      _____________________________________________________________ 
 
  Nestes Termos. 
  Pede Deferimento. 
 
 

_________________, ______ de ____________ de 2010. 
(local e data) 

 
 

_______________________________________ 
Assinatura do (a) Requerente 
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ANEXO III 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA PROVA PRÁTICA DE OPERADOR DE 
MÁQUINA 

 
 
 
 
....................................................................inscrito para o Concurso Público n.º 001/2010 da 
Prefeitura Municipal de Vitor Meireles, sob n.º ................, concorrendo ao cargo de 
..............................................................................., assumo integralmente a responsabilidade civil e 
criminal, assim como declaro estar ciente do dever de indenizar os danos morais e materiais 
causados a terceiros, inclusive ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Vitor Meireles, em 
decorrência de atos decorrentes do manuseio, condução e operação dos veículos e/ou equipamentos, 
praticados durante as provas práticas do referido Concurso Público. 
Por ser expressão fiel da verdade, firmo o presente termo para que produza todos os efeitos legais.  
 
 

Vitor Meireles/SC, ......... de ......................................... de 2010. 
  
 
 
 
 

 
Assinatura do (a) Candidato (a) 
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ANEXO IV 
 

FORMULÁRIO DE RECURSO 
 
SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL COORDENADORA DO CONCURSO 
PÚBLICO N.º 001/2010 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES. 
 
NOME CANDIDATO (A): ____________________________________________________ 
 
N.º DE INSCRIÇÃO:_______ CARGO: __________________________________________ 
 
TIPO DE RECURSO - (Assinale o tipo de Recurso) 
(   ) CONTRA o indeferimento da inscrição. 
(   ) CONTRA a formulação das questões e quesitos. 
(   ) CONTRA o resultado do gabarito provisório. 
(   ) CONTRA a pontuação atribuída na classificação final. 
(   ) CONTRA a classificação final. 
 
REFERENTE PROVA:  
N.º. da Questão: _____ 
Gabarito Oficial: _____ 
Resposta do Candidato: ____ 
 
Fundamentação do Recurso: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
Obs.: Preencher a máquina ou digitar e entregar este formulário em 2 (duas) vias, na Prefeitura 
Municipal de Vitor Meireles. Uma via será devolvida com protocolo. Não serão aceitos recursos 
preenchidos a mão livre. 
 

Vitor Meireles/SC, ______ de __________________ de 2010 
 
 
 

 

Assinatura do (a) Candidato (a) 

 

Assinatura do Recebedor/Responsável 
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ANEXO V 

 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DAS PROVAS ESCRITAS 

OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 
 
PARA OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 
Língua Portuguesa 
 
1. Fonologia: encontros vocálicos, encontros consonantais, dígrafos, divisão silábica, prosódia, 
ortografia, acentuação. 2. Morfologia: estrutura e formação das palavras, classes de palavras. 3. 
Sintaxe: termos da oração, período composto, conceito e classificação das orações, concordância 
verbal e nominal, regência verbal e nominal, pontuação. 4. Semântica: significação das palavras no 
texto. 5. Interpretação de texto. 
 
Matemática 
 
1. Conjunto dos números naturais: adição, subtração, multiplicação e divisão. 2. Propriedades, 
comparação. 3. Expressões numéricas. 4. Teoria dos números: pares, ímpares, múltiplos, divisores, 
primos, compostos, fatoração, divisibilidade, MMC/MDC. 4. Conjunto de números racionais: 
frações ordinárias e decimais, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação; 
simplificação e ordem. 5. Conjunto de números inteiros relativos; propriedades/comparação; adição, 
subtração, multiplicação e divisão. 
 
Conhecimentos Gerais (Cultura Geral e Cidadania) 
 
1. Políticas públicas. 2. Tópicos atuais, relevantes e amplamente divulgados, em áreas 
diversificadas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações 
internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, e suas vinculações históricas. 3. 
Fundamentos históricos, geográficos, econômicos, políticos e atuais do Mundo, do Brasil, de Santa 
Catarina e do município de Vitor Meireles. 
 
PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 
Língua Portuguesa 
 
1. Compreensão e interpretação de textos. 2. Tipologia textual. 3. Ortografia oficial. 4. Acentuação 
gráfica. 5. Emprego da Estrutura, formação e classes de palavras. 6. Emprego do sinal indicativo de 
crase. 7. Sintaxe da oração e do período. 8. Pontuação. 9. Concordância nominal e verbal. 10. 
Regência verbal e nominal. 11. Significação literal e contextual de vocábulos. 12. Análise sintática: 
sujeito, termos ligados ao nome e termos ligados ao verbo. 13. Redação oficial: formas de 
tratamento, tipos de discursos e correspondência oficial. 
 
Matemática 
 
1. Números: naturais, inteiros, racionais e reais. 2. Adição, subtração, multiplicação, divisão, 
potenciação e radiciação. 3. Divisibilidade: Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum. 
4. Números fracionários e números decimais, dízimas periódicas. 5. Média aritmética simples e 
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ponderada. 6. Equações do 1º grau, sistema de equação de 1º grau, problemas do 1º grau; Equações 
e inequações de primeiro e segundo graus, logarítmicas, exponenciais e trigonométricas. 7. Razão e 
proporção; Regra de três simples e composta. 8. Porcentagem; Juros. 9. Probabilidade. 10. 
Equações do 2º grau. 11. Medidas de tempo, comprimento, massa, área e capacidade. 12. Conversão 
de unidades; Progressões: aritméticas e geométricas. Análise combinatória: contagem e fatorial, 
permutação, arranjo, combinação, binômio de Newton e noções de probabilidade. Matrizes, 
determinantes e sistemas lineares. 13. Funções: algébrica, logarítmica, exponencial e 
trigonométrica. 14. Geometria: sólidos, polígonos, círculos, proporcionalidade, congruência, 
semelhança, perímetro e área de figuras planas; Volumes; Triângulos: relações no triângulo 
retângulo. Geometria plana e espacial. 15. Juros simples e compostos. Moeda, câmbio, títulos e 
valores. 16. Noções de Estatística: gráficos e tabelas, média, moda, mediana e desvio-padrão. 
 
Conhecimentos Gerais (Cultura Geral e Cidadania) 
 
1. Políticas públicas. 2. Tópicos atuais, relevantes e amplamente divulgados, em áreas 
diversificadas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações 
internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, e suas vinculações históricas. 3. 
Fundamentos históricos, geográficos, econômicos, políticos e atuais do Mundo, do Brasil, de Santa 
Catarina e do município de Vitor Meireles. 
 
Noções de Informática 
 
1. Sistema operacional Windows. 2. Noções do ambiente Microsoft Office (Power Point, Word e 
Excel). 3. Conceitos relacionados à Internet e Intranet. 4. Navegadores. 5. Correio eletrônico. 6. 
Segurança da informação. 
 
PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 
Língua Portuguesa 
 
1. Compreensão e interpretação de textos. 2. Tipologia textual. 3. Ortografia oficial. 4. Acentuação 
gráfica. 5. Emprego da Estrutura, formação e classes de palavras. 6. Emprego do sinal indicativo de 
crase. 7. Sintaxe da oração e do período. 8. Pontuação. 9. Concordância nominal e verbal. 10. 
Regência verbal e nominal. 11. Significação literal e contextual de vocábulos. 12. Análise sintática: 
sujeito, termos ligados ao nome e termos ligados ao verbo. 13. Redação oficial: formas de 
tratamento, tipos de discursos e correspondência oficial. 
 
Matemática 
 
1. Números: naturais, inteiros, racionais e reais. 2. Adição, subtração, multiplicação, divisão, 
potenciação e radiciação. 3. Divisibilidade: Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum. 
4. Números fracionários e números decimais, dízimas periódicas. 5. Média aritmética simples e 
ponderada. 6. Equações do 1º grau, sistema de equação de 1º grau, problemas do 1º grau; Equações 
e inequações de primeiro e segundo graus, logarítmicas, exponenciais e trigonométricas. 7. Razão e 
proporção; Regra de três simples e composta. 8. Porcentagem; Juros. 9. Probabilidade. 10. 
Equações do 2º grau. 11. Medidas de tempo, comprimento, massa, área e capacidade. 12. Conversão 
de unidades; Progressões: aritméticas e geométricas. Análise combinatória: contagem e fatorial, 
permutação, arranjo, combinação, binômio de Newton e noções de probabilidade. Matrizes, 
determinantes e sistemas lineares. 13. Funções: algébrica, logarítmica, exponencial e 
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trigonométrica. 14. Geometria: sólidos, polígonos, círculos, proporcionalidade, congruência, 
semelhança, perímetro e área de figuras planas; Volumes; Triângulos: relações no triângulo 
retângulo. Geometria plana e espacial. 15. Juros simples e compostos. Moeda, câmbio, títulos e 
valores. 16. Noções de Estatística: gráficos e tabelas, média, moda, mediana e desvio-padrão. 
 
Conhecimentos Gerais (Cultura Geral e Cidadania) 
 
1. Políticas públicas. 2. Tópicos atuais, relevantes e amplamente divulgados, em áreas 
diversificadas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações 
internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, e suas vinculações históricas. 3. 
Fundamentos históricos, geográficos, econômicos, políticos e atuais do Mundo, do Brasil, de Santa 
Catarina e do município de Vitor Meireles. 
 
Noções de Informática 
 
1. Sistema operacional Windows. 2. Noções do ambiente Microsoft Office (Power Point, Word e 
Excel). 3. Conceitos relacionados à Internet e Intranet. 4. Navegadores. 5. Correio eletrônico. 6. 
Segurança da informação. 
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DAS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS DE 
MÚLTIPLA ESCOLHA - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
AGENTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL 
 
1. Administração Pública: 1.1. Conceito, natureza e fins; 1.2. Princípios básicos: legalidade, 
moralidade, finalidade e publicidade; 1.3. Poderes administrativos: vinculado, discricionário, 
hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia; 1.4. Atos administrativos. 2. Informática: 2.1. 
Conceitos de hardware e de software. 2.2. Procedimentos, aplicativos, e dispositivos para o 
armazenamento de dados e para a realização de cópia de segurança (Backup). 2.3. Edição de Texto: 
aplicativos, criação e alteração, formatação, recursos avançados. 2.4. Planilha Eletrônica: 
aplicativos para criação, criação e fórmulas, automatização de tarefas, recursos avançados. 2.5. 
Apresentação Multimídia: aplicativos, slides, configuração, recursos avançados. 2.6. 
Internet/Intranet: noções de rede, formas de acesso, dispositivos necessários, protocolos, 
navegadores, recursos avançados. 2.7. Correio Eletrônico: gerenciadores e servidores de e-mails, 
configuração de contas de emails, enviando e recebendo e-mails, lixo eletrônico, filtro anti-spam, 
recursos avançados. 3. Organização do Trabalho: 3.1. O ambiente e sua organização, rotinas de 
trabalho, organização e utilização do material de escritório, de consumo e permanente; 3.2. 
Arquivo: conceito, tipos de arquivo, acessórios para arquivamento de papéis e fichas, sistemas de 
arquivamento, técnicas de arquivamento; 3.3. Correspondência: conceito, tipos, estrutura da 
redação, abreviaturas mais usadas, a digitação; 3.4. O protocolo: recepção, classificação, registro e 
distribuição; 3.5. Documentação: conceito e importância, processos, tramitação. 4. Operações de 
Equipamentos de Comunicação: telefone, fax e seus registros. 5. Mecanografia e Reprografia: 
impressoras, máquinas de xérox, scanners, mimeógrafo e seus registros. 6. Recepção de Pessoas e 
Mensagens: identificação, pretensões, orientações, encaminhamento aos setores e pessoas devidas. 
Registro de visitas e telefonemas para possibilitar o controle de entrada e saída de pessoas, veículos 
e materiais. 7. Almoxarifado: registro e controle. 8. Relações Humanas: 8.1. Sigilo e ética 
profissional. 8.2. Relacionamento Interpessoal: a importância do autoconhecimento, diferenças 
individuais, temperamento, caráter, personalidade, superação de conflitos no relacionamento, 
capacidade de empatia. 8.3. Comunicação: emissor e receptor, canais de comunicação, mensagens, 
códigos, interpretações, ruídos na comunicação. 9. Sigilo e Ética Profissional. 
 
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 
 
Noções básicas de conservação, manutenção, higiene e limpeza e conservação de móveis e 
instalações. Noções básicas sobre a utilização, guarda e armazenagem de materiais, utensílios e 
equipamentos de limpeza. Noções básicas sobre sequência correta das operações; uniformidade da 
limpeza; uso correto e manutenção de utensílios e equipamentos; dosagem dos produtos e 
ingredientes destinados a limpeza, conservação e manutenção do patrimônio. Noções básicas de 
segurança e higiene do trabalho e uso de Equipamentos de Proteção – EPI inerente às atividades a 
serem desenvolvidas. Noções básicas de relacionamento humano no trabalho. Noções básicas de 
primeiros socorros. 
Leitura e interpretação de projetos. Limpeza e escavação de terreno. Locação de obras. Fundações 
rasas e profundas, alicerces e baldrames. Impermeabilizações. Alvenaria de tijolos, pedras e outros 
materiais usados na construção civil. Chapisco, reboco, massa fina, preparação de massas. Concreto 
armado. Noções de armaduras para concreto. Lages pré-modadas, mistas e maciças. Acabamentos. 
Colocação de pisos e revestimentos (cerâmico, pedras, plásticos). Confecção de caixas de inspeção, 
de passagem, fossas sépticas, sumidouros, tanques, contrapisos, muros, muros de arrimo. 
Fiscalização e verificação de qualidade dos materiais. Conhecimento sobre os traços de argamassa e 
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concreto mais utilizados na construção civil. Utilização de máquinas e equipamentos usados na 
especialidade. Colocação de telhas e cumieiras de barro e de fibro-cimento. Noções básicas de 
segurança e higiene do trabalho inerente à atividade. 
 
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS 
 
Noções básicas de conservação, manutenção, higiene e limpeza e conservação de móveis e 
instalações. Noções básicas sobre a utilização, guarda e armazenagem de materiais, utensílios e 
equipamentos de limpeza. Noções básicas sobre sequência correta das operações; uniformidade da 
limpeza; uso correto e manutenção de utensílios e equipamentos; dosagem dos produtos e 
ingredientes destinados a limpeza, conservação e manutenção do patrimônio. Noções básicas de 
segurança e higiene do trabalho e uso de Equipamentos de Proteção – EPI inerente às atividades a 
serem desenvolvidas. Noções básicas de relacionamento humano no trabalho. Noções básicas de 
primeiros socorros. 
 
ENGENHEIRO AGRONÔMO 
 
Hidrologia e Manejo de Bacias Hidrográficas: Ciclo hidrológico; Distribuição das chuvas; 
Infiltração da água nos solos; Escoamento superficial; Evaporação e evapo-transpiração; 
Delimitação de bacias hidrográficas em cartas planialtimétricas; Curva hipsométrica; Curva de 
declividade; Cálculo dos principais coeficientes característicos das bacias hidrográficas; Divisão da 
bacia hidrográfica segundo a declividade dos solos; Delimitação das áreas de utilização especial e 
proteção permanente.  
Ecologia: A biosfera e seu equilíbrio; Efeitos da tecnologia sobre o equilíbrio ecológico; Poluição; 
Preservação e conservação dos recursos naturais; Variabilidade e diversidade das espécies vegetais; 
Fatores do meio ambiente; Ciclagem de nutrientes; A comunidade e o ecossistema agrícola; 
Competição; Sucessão e rotação de culturas; Zoneamentos ecológicos.  
Solos: Gênese, Morfologia e classificação; Química, física e biologia do solo; Manejo e 
conservação do solo; Fertilidade do solo; Aptidão agrícola dos solos; Recomendação de fertilizantes 
e corretivos de solos para a produção agrícola. Climatologia e Meteorologia Agrícola: Atmosfera; 
Sistema sol-terra; Temperatura; Pressão; Umidade; Vento; Nuvens; Massas de ar e frentes; 
Observações meteorológicas; Relações planta-atmosfera; Balanço de energia; Microclima; 
Classificações climáticas.  
Conservação da natureza: Recursos naturais renováveis; Planejamento de ocupação e uso da terra; 
Mananciais hídricos; impacto ambiental e áreas degradadas.  
Antropologia Rural: Antropologia como ciência; A diversidade das sociedades humanas; 
Abordagens Sociológicas e antropológicas do meio rural; Expansão do capitalismo e suas 
conseqüências na agricultura brasileira; Forma de relação de trabalho: camponês e proletário.  
Difusão e Comunicação Rural: Introdução à extensão agrícola; Teoria econômica: Evolução 
histórica e mudanças no meio rural; Meio ambiente; Atividades econômicas – industrialização; A 
questão agrária; Atividade agrícola junto ao pequeno produtor; Técnicas de comunicação; Análise 
de custos e benefícios do setor agrícola; Bases para uma estratégia de extensão. Mercado de crédito 
rural - condições, formalização, garantias, condução dos créditos. Operações com crédito de 
Custeio, investimento e comercialização. Seguros e contratos. Reforma agrária: Política pública de 
inclusão social e desenvolvimento econômico; fortalecimento da agricultura familiar e 
Democratização do acesso a terra. Valorização da Agricultura Familiar: Características e linhas de 
financiamentos PRONAFS. 
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ENGENHEIRO CIVIL 
 
1. Materiais de construção civil: Componentes de alvenaria: tijolos cerâmicos e blocos vazados. 
Concreto armado: dosagem, amassamento, lançamento e cura. Argamassa para revestimento: 
chapisco, reboco e embôco. Aço para concreto armado: tipos de aço e classificação. Aglomerantes 
aéreos e hidráulicos: caracterização e procedimentos de ensaios físicos e mecânicos. Agregados: 
caracterização e procedimentos de ensaios físicos e mecânicos dos agregados graúdos e miúdos. 
Aditivos, impermeabilizantes e polímeros: classificação, caracterização, propriedades e emprego de 
aditivos na construção civil. Tipos e aplicações de impermeabilizantes e isolantes. Características e 
aplicações dos polímeros na construção civil; Vidros: classificação, características, propriedades e 
emprego na construção civil. Materiais cerâmicos: etapas de fabricação, tipos, especificação da 
cerâmica vermelha e cerâmica para revestimento. Madeiras e materiais metálicos: classificação, 
características, propriedades das madeiras e metais. Uso e preservação da madeira, tipos, 
constituição e emprego. 2. Tecnologia das construções: Estudos preliminares. Levantamento 
topográfico do terreno. Anteprojetos e projetos. Canteiro de obras. Alvenaria de vedação e alvenaria 
estruturais. Formas para concreto armado. Sistema de formas de madeira. Cobertura das 
edificações. Telhados cerâmicos: suporte e telhas. 3. Resistência dos materiais: Tensões, 
deformações, propriedades mecânicas dos materiais, torção, flexão, cisalhamento, linha elástica, 
flambagem, critérios de resistência. 4. Concreto armado: Materiais, normas, solicitações normais, 
flexão normal simples, cisalhamento, controle de fissuração, aderência, lajes maciças e nervuradas, 
punção, torção, deformações na flexão, pilares. 5. Teoria das estruturas: Morfologia as estruturas, 
carregamentos, idealização. Estruturas isostáticas planas e espaciais. Estudo de cabos. Princípio dos 
Trabalhos Virtuais. Cálculo de deslocamentos em estruturas isostáticas: método da carga unitária. 
Análise de estruturas estaticamente indeterminadas: método das forças. Análise de estruturas 
cineticamente indeterminadas: método dos deslocamentos, processo de Cross. Método de energia: 
teoremas de Castigliano, teoremas de Crotti-Engesser, método de Rayleigh-Ritz. 6. Instalações 
Hidro Sanitárias: Projeto e dimensionamento de instalações prediais de água fria. Projeto e 
dimensionamento de instalações prediais de esgotos sanitários. Projeto e dimensionamento de 
instalações prediais de águas pluviais. Projeto e dimensionamento de instalações prediais de 
combate a incêndio. 7. Instalações elétricas: Projeto e dimensionamento de instalações elétricas 
prediais de baixa tensão. 8. Planejamento e controle de obras: Estudo de viabilidade do terreno: 
análise técnica e sintética. Orçamento: quantitativos, composições do custo unitário dos serviços, 
planilha orçamentária, bonificação e despesas indiretas. Cronogramas: físico e financeiro de 
execução, interdependência de serviços, cronograma de aquisição de insumos. Apropriações: 
dimensionamento de pessoal, medições, análise dos resultados das medições, faturas. Controle de 
qualidade: de materiais, de serviços e de desperdícios. 9. Saneamento: drenagem pluvial: 
estimativas e contribuições, galerias e canais. Limpeza pública: estimativa de contribuições, coleta 
de resíduos sólidos domiciliares, princípios de compostagem, aterros sanitários e controlados. 
 
FARMACÊUTICO 
 
HEMATOLOGIA: Anemias; Hemoglobinopatias; Hemostasia e coagulação; Patologia dos 
leucócitos; Neoplasias hematológicas, leucemias ou leucoses;  Imunohematologia; Interpretação 
clínica do hemograma; Metodologia geral de laboratório para o estudo hematológico. 
IMUNOLOGIA: Diagnóstico clínico e laboratorial das doenças infecciosas e auto-imunes; 
Marcadores tumorais; Metodologia geral de laboratório para o estudo imunológico e tumoral. 
BIOQUÍMICA: Estudo da função renal e dos equilíbrios hídrico, eletrolítico e ácido-básico; 
Carboidratos; Enzimologia clínica; Lipídeos; Diagnóstico laboratorial em endocrinologia; Líquidos 
corporais (cefaloraquidiano, ascistico, pleural, pericárdico e sinovial); Metodologia geral de 
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laboratório para o estudo bioquímico e endócrino; Proteínas; Função hepática. PARASITOLOGIA: 
Protozoários (malária, leishmaniose, doença de Chagas e amebíases); Helmintos (Strongyloides 
stercoralis, Taenia sp, Enterobius vermiculares, Ancilostomidae, Schistosoma mansoni e Ascaris 
lumbricoides); Metodologia geral de laboratório para o estudo dos protozoários e helmintos; 
Sarcocystis, isospora e criptosporidium. UROANÁLISE: Exame físico, químico e citológico da 
urina; Interpretação clínico-laboratorial do exame de urina; Metodologia geral de laboratório para o 
estudo da urina; Doenças renais; Fisiologia renal. MICOLOGIA: Micoses superficiais; Micoses 
subcutâneas (esporotricose, cromomicose e feohifomicose); micoses sistêmicas (histoplasmose e 
paracoccidiodomicose); Micoses oportunistas (candidoses, aspergiloses, criptococose, zigomicose, 
mucormicose e fusariose); Pneumocistose; Técnicas laboratoriais utilizadas em micologia médica. 
MICROBIOLOGIA: Aspecto clínico e laboratorial das Infecções urinárias; Intestinais; Sistêmicas; 
Genitais; Trato respiratório; Líquidos biológicos; Pele/abscesso/ferida e gânglio; Teste de 
sensibilidade aos antimicrobianos; Tuberculose e hanseníase; Técnicas e metodologias gerais de 
laboratório para o estudo microbiológico dos: Cocos gram positivos, bacilos gram negativos, 
bacilos gram negativos não fermentadores, neisserias, bacilos curvos ou espiralados, fastidiosos, 
cocobacilos e bacilo álcool ácido resistente; Meios de cultura usados na prática laboratorial. 
Amostras biológicas para o diagnóstico laboratorial; Meia vida biológica, estabilidade, fatores de 
interferência e conservação.  Controle de qualidade em laboratório clínico e biossegurança 
laboratorial. 
Legislação: Lei N°. 8.080, de 19/09/1990 e suas alterações, Lei N°. 8.142, de 28/12/1990 e 
Constituição Federal nos Artigos 196 a 200 sobre o Sistema Único de Saúde (SUS); Ações e 
Programas do Ministério da Saúde; Lei N°. 8.069, de 13/07/1990 sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente; Lei N°. 10.741, de 01/10/2003 sobre o Estatuto do Idoso; Portaria Nº. 648, de 
28/03/2006 do Ministro da Saúde, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo 
a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da 
Família (PSF); Portaria MS/GM N°. 373, de 27/02/2002, sobre a Norma Operacional da Assistência 
a Saúde – NOAS-SUS; Código de Ética dos Profissionais de Farmácia; Normas que regulamentam 
o exercício profissional de Farmácia. 
 
FISCAL DE TRIBUTOS E POSTURAS 
 
Noções Gerais de Normas Constitucionais: Constituição Federal: Princípios Fundamentais, 
Garantias, Direitos e Garantias Fundamentais. Os Municípios. Administração Pública. Aspectos e 
normas gerais sobre Sistema Tributário Nacional. Os tributos, em especial os de competência 
municipal. Princípios gerais. Limitações ao poder de tributar. Tributos: impostos, taxas e 
contribuições de melhoria. Obrigação tributária. Crédito Tributário. Noções Gerais de Direito 
Administrativo: Princípios adotados na Administração Pública. Limites na atuação do Estado frente 
às atividades particulares. Poderes administrativos. O Poder de Polícia. Noções de Direito 
Municipal: A Lei Orgânica do Município de Vitor Meireles. Normas relativas ao Poder Executivo. 
A competência dos Poderes Executivo e Legislativo em iniciativa de leis. O Processo Legislativo. 
Normas específicas da atuação do Fiscal de Tributos e Posturas. Lei Complementar nº 032, de 28 de 
dezembro de 2007 - Código Tributário do Município de Vitor Meireles.  
 
MÉDICO – CLÍNICO GERAL 
 
Noções sobre políticas de saúde no Brasil. Lei Orgânica da Saúde. Legislação sobre controle social 
na saúde. Trabalho em equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Saúde da Família: Estratégia 
do Programa Saúde da Família; Modelos de Atenção a Saúde; Planejamento estratégico como 
instrumento de gestão e assistência; Sistema de Atenção Básica como instrumento de trabalho da 
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equipe no Programa da Família. Legislação regulamentadora e normatizadora das respectivas 
profissões; Normas e Manuais Técnicos do Ministério da Saúde referentes a área de atuação. 
Conhecimento Técnico-Científico: 1. Dor fisiopatologia. 2. Dor torácica. 3. Dor abdominal. 4. 
Cefaléias. 5. Dor lombar e Cervical. 6. Distúrbios da regulação térmica. 7. Calafrios e Febre. 8. 
Dores musculares, Espasmos, Cãibras e Fraqueza muscular. 9. Tosse e hemoptise. 10. Dispnéia e 
edema pulmonar. 11. Edema. 12. Cianose, hipoxia e policitemia. 13. Hipertensão arterial. 14. 
Síndrome de choque. 15. Colapso e morte cardiovascular súbita. 16. Insuficiência cardíaca. 17. 
Insuficiência coronária. 18. Bradiarritmias. 19.Taquiarritmias. 20. Cateterismo e Angiografia 
cardíaca. 21. Febre reumática. 22. Endocardite infecciosa. 23. Miocardiopatias e miocardites. 24. 
Infarto agudo do miocárdio. 25. Cor pulmonale. 26. Parada cardiorespiratória. 27. Constipação. 28. 
Diarréia e Distúrbios da função ano retal. 29. Aumento e perda de peso. 30. Hematêmese e melena. 
31. Hepatite aguda e crônica. 32. Icterícia e hepatomegalia. 33. Cirrose. 34. Distensão abdominal e 
ascite. 35. Coledocolitiase. 36. Doenças do pâncreas. 37. Líquidos e eletrólitos. 38. Acidose e 
alcalose. 39. Anemias. 40. Hemorragia e trombose. 41. Biologia do envelhecimento. 42. Problema 
de saúde do idoso. 43. Diagnóstico e manuseio das afecções mais comuns da pessoa idosa. 44. 
Avaliação e diagnóstico das doenças infecciosas. 45. Diarréia infecciosa aguda e intoxicação 
alimentar. 46. Doenças sexualmente transmissíveis. 47. Síndrome de angustia respiratória do adulto. 
48. Estado de mal asmático. 49. Doença pulmonar obstrutiva crônica. 50. Tromboembolismo 
pulmonar. 51. Insuficiência renal aguda. 52. Insuficiência renal crônica. 53. Glomerulopatias. 54. 
Obstrução das vias urinárias. 55. Lúpus eritematoso sistêmico. 55. Artrite reumatóide. 56. 
Vasculites. 57. Doença articular degenerativa. 58. Artrite infecciosa. 59. Distúrbios da coagulação. 
Diabetes mellitus. 60. Doenças da tireóide. 61. Doenças vasculares cerebrais, traumatismo 
cranioencefálico e raquimedular. 62. Viroses do sistema nervoso central: meningites e encefalites. 
63. Coma. 64. Doenças ocupacionais. 65. Acidentes do trabalho. 66. Neoplasias. 67. Carências 
nutricionais. 
Legislação: Lei N°. 8.080, de 19/09/1990 e suas alterações, Lei N°. 8.142, de 28/12/1990 e 
Constituição Federal nos Artigos 196 a 200 sobre o Sistema Único de Saúde (SUS); Ações e 
Programas do Ministério da Saúde; Lei N°. 8.069, de 13/07/1990 sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente; Lei N°. 10.741, de 01/10/2003 sobre o Estatuto do Idoso; Portaria Nº. 648, de 
28/03/2006 do Ministro da Saúde, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo 
a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da 
Família (PSF); Portaria MS/GM N°. 373, de 27/02/2002, sobre a Norma Operacional da Assistência 
a Saúde – NOAS-SUS; Código de Ética dos Profissionais de Medicina; Normas que regulamentam 
o exercício profissional de Medicina. 
 
MÉDICO – GINECOLOGISTA 
 
Propedêutica Clínica ginecológica e Obstetrícia; Modificações do organismo materno determinadas 
pela gravidez; Pré-Natal: Aspectos clínicos, nutrição, cuidados de higiene e estética. Nutrição e 
vacinação na gestante; Uso de drogas na gravidez e lactação; Evolução do aparelho genital feminino 
e fisiologia de ciclo menstrual; Embriologia, Morfologia e Fisiologia Placentária; Endocrinologia 
do ciclo Grávido-Puerperal; Prática Tocomática: Bacia, Feto e relação uterofetais; Prática 
Tocomática; Mecanismo do Parto; Contrabilidade uterina - avaliação clínica instrumental de seus 
parâmetros; Fases clínicas do parto; Assistência ao Parto Normal. Puerpério Normal e Lactação; 
Anticoncepção; Hemorragia da gestação: Nidação ovular: Aborto: Prenhez Ectópica; Neoplasias 
Trofoblásticas Gestacionais: Placenta Pélvica deslocamento da placenta normalmente inserida: 
Rótula Uterina. Propedêutica da avaliação de unidade feto-placentária em gestão de alto risco: 
Clinica e dosagens laboratoriais: Líquido Amniótico: Monitorização Pré e Intra Parto: Ultra-
Sonografia em Ginecologia e Obstetrícia. Gestação de alto risco - patologia da gestação: Trabalho 
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de parto Prematuro: Gravidez Prolongada: Poli e Oligohidramnio: Amniorrexe: Morte fetal intra-
utero; Embolia Amniótica. Doenças Concomitantes com a gravidez cardiopatia, hipertensão 
crônica, isoimunização; diabetes, tireodiopatias e infecções. Distócias; feto-anexial e do trajeto 
(óssea e partes moles): Funcional. Prática Tocomática: Fórceps; vácuo extração; versões e extrações 
pélvica; Embriotomias. Operações Cesarianas. Puerpério Patológico. Infecções e infestações com 
ginecologia e obstetrícia. fisiopatologia da Estática Pélvica e Incontinência Uterina de Esforços. 
Endocrinologia Ginecologia: Alterações Menstruais. Climatério. Esterilidade e Infertilidade 
Conjugal. Mastologia: Mastopatias Tumorais e não tumorais. Propedêutica em Ontologia 
Ginecológica. Citopatologia em Ginecologia e Obstetrícia. Patologias Tumorais Benignas e 
Malignas do corpo uterino. Patologias tumorais benigna e malignas da válvula da vagina. Patologias 
benignas e malignas do colo uterino. Patologias tumorais benigna e maligna dos anexos uterinos. 
Legislação: Lei N°. 8.080, de 19/09/1990 e suas alterações, Lei N°. 8.142, de 28/12/1990 e 
Constituição Federal nos Artigos 196 a 200 sobre o Sistema Único de Saúde (SUS); Ações e 
Programas do Ministério da Saúde; Lei N°. 8.069, de 13/07/1990 sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente; Lei N°. 10.741, de 01/10/2003 sobre o Estatuto do Idoso; Portaria Nº. 648, de 
28/03/2006 do Ministro da Saúde, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo 
a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da 
Família (PSF); Portaria MS/GM N°. 373, de 27/02/2002, sobre a Norma Operacional da Assistência 
a Saúde – NOAS-SUS; Código de Ética dos Profissionais de Medicina; Normas que regulamentam 
o exercício profissional de Medicina. 
 
MÉDICO – PEDIATRA 
 
Ações Básicas de Saúde – Aleitamento materno. Imunizações preventivas. Terapia de reidratação 
oral. Crescimento e desenvolvimento. Infecções respiratórias agudas. Adolescência – Crescimento 
físico e desenvolvimento normal e variações. Imunizações. DST e vulvovaginites. Contracepção. 
Abuso de drogas. Alergia e Imunologia – Urticárias. Farmacodemias. Imunodeficiências, rinite e 
asma. Cardiologia – Cardiopatias congênitas. Insuficiência cardíaca. Miocardite. Endocardite. 
Dermatologia – Eczemas. Infecções bacterianas, fúngicas e viróticas. Zoodermatoses. Estrófulo. 
Emergência – Violência. Intoxicações agudas. Queimaduras. Choque. Iatrogenias. Endocrinologia – 
Hipotireoidismo e hipertireoidismo. Hiperplasia adrenal congênita. Nanismo. Diabete. Puberdade 
precoce. Genética – Síndrome de Down. Erros inatos do metabolismo. Gastroenterologia e 
Hepatologia – Diarréia aguda e crônica. Malformações congênitas. Abdome agudo. Obstrução 
intestinal. Refluxo gastroesofágico. Hepatites. Abscesso hepático. Colestase. Constipação intestinal. 
Síndrome de malabsorção. Doença celíaca. Hematologia e Oncologia – Anemias carenciais e 
hemolíticas. Púrpuras. Leucemias. Linfomas. Hemofilias. Hemoglobinopatias. Tumor de Wilms. 
Neuroblastoma.Retinoblastoma.Tumores ósseos. Infectologia e Parasitologia – Sarampo. Rubéola. 
Exantema súbito e eritema infeccioso. Escarlatina. Caxumba. Coqueluche. Difteria. Tétano. 
Meningoencefalites. Sífilis. Monoucleose. Estafilococcias e estreptococcias. Sepse. Osteomielite. 
Toxoplasmose. Herpes simples. Coxsakioses. Varicela-Zoster. Citomegalia. SIDA/AIDS. 
Leptospirose. Dengue. Raiva. Parasitoses intestinais. Nefrologia e Urologia – Glomerulonefrites. 
Síndrome nefrótica. Pielenofrite. Infecção urinária. Hematúria. Insuficiência renal aguda. 
Malformações do trato genito-urinário. Uretrite. Fimose. Balanopostite. Neonatologia – Assistência 
ao recém-nascido na sala de parto. Recém-nascido a termo, prematuro e pós-maturo, PIG, AIG, 
GIG. Asfixia perinatal. Infecções congênitas e adquiridas. Sepse neonatal. Distúrbios metabólicos, 
hematológicos e respiratórios. Patologias cirúrgicas. Neurologia – Convulsões. Epilepsias. 
Meningoencefalites. Tumor cerebral. Enxaqueca. Acidente vascular cerebral. Traumatismo crânio-
encefálico. Coma. Nutrição Infantil – Alimentação da criança no primeiro ano de vida. Desnutrição. 
Metabolismo hidroeletrolítico. Desidratação. Distúrbios do equilíbrio ácido-base. Disvitaminoses. 
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Ortopedia – Luxação congênita do quadril. Escoliose e cifose. Osteocondroses. Pneumologia – 
Infecção respiratória aguda: amigdalite, sinusite, otite, epiglotite, laringites, bronquiolite. 
Traqueobronquites. Pneumonias. Abscesso pulmonar. Derrame pleural, pneumotórax, Fibrose 
cística. Tuberculose. Reumatologia – Artrite reumatóide juvenil. Febre reumática. Colagenoses. 
Vasculites. Doença de Kawasaki. 
Legislação: Lei N°. 8.080, de 19/09/1990 e suas alterações, Lei N°. 8.142, de 28/12/1990 e 
Constituição Federal nos Artigos 196 a 200 sobre o Sistema Único de Saúde (SUS); Ações e 
Programas do Ministério da Saúde; Lei N°. 8.069, de 13/07/1990 sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente; Lei N°. 10.741, de 01/10/2003 sobre o Estatuto do Idoso; Portaria Nº. 648, de 
28/03/2006 do Ministro da Saúde, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo 
a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da 
Família (PSF); Portaria MS/GM N°. 373, de 27/02/2002, sobre a Norma Operacional da Assistência 
a Saúde – NOAS-SUS; Código de Ética dos Profissionais de Medicina; Normas que regulamentam 
o exercício profissional de Medicina. 
 
MOTORISTA 
 
Lei N.˚ 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro). Normas Gerais de 
Circulação e Conduta; Do Cidadão; Da educação para o trânsito; Da sinalização de trânsito; Das 
infrações; Dos crimes de Trânsito; Direção Defensiva; Inspeção e cuidados com os veículos. 
Noções de mecânica leve e pesada. Noções de Ética profissional e pessoal: respeito mútuo, justiça, 
diálogo, solidariedade. 
 
OPERADOR DE MÁQUINAS 
 
Normas gerais de circulação e conduta. Legislação (Código Nacional de Trânsito, seu regulamento 
e Resoluções do Contran). Preparativos para funcionamento da Máquina. Parada do motor. Painel 
de controle. Combustível, fluídos e lubrificantes. Compartimento do operador. Principais controles 
de operação. Controles da caixa de mudanças. Instruções para o manejo da máquina. Manutenção e 
lubrificação: principais pontos de lubrificação; tabelas de manutenção periódica; sistema de 
arrefecimento do motor (radiador, correias, bomba d'água). Sistema de combustível. Sistema 
elétrico. Sistema de frenagem. Sistema de purificação de ar do motor. Conhecimentos práticos de 
operação e manutenção da máquina. Procedimentos de segurança. Funcionamento básico dos 
motores, direção, freios e pneus. Ética profissional. 
 
PROFESSOR II 
 
1. História da Educação. 2. Noções de Educação, Escola, Docente e Discente. 3. Conceito de Ensino 
e Aprendizagem. 4. Noções da Proposta Construtivista. 5. Noções de Planejamento de Ensino: 
Objetivos, Conteúdos, Estratégias, Recursos e Avaliação. 6. Tipos de Plano de Ensino. 7. Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB: Artigos de nº: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 29, 30, 31, 32, 62 
e 67. 8. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s): orientações didáticas, natureza, objetivos e 
conteúdos propostos. 9. Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA: Artigos de nº 7, 8, 9, 10, 15, 
16, 17, 18, 19, 25, 53, 54, 60 e 69. 10. Principais tópicos do Referencial da Educação Nacional para 
a Educação Infantil. 11. Conhecimentos teóricos metodológicos que embasam as diretrizes 
curriculares para o ensino fundamental. 
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PSICÓLOGO 
 
Atendimento de idosos, alcoólatras e Drogaditos; Desenvolvimento psicólogo da Criança (infância 
e Adolescência), considerando os pressupostos básicos dados pelas diferenças abordagens 
psicoterápicas utilizadas na atualidade – Psicanálise, Ludoterapia, Lacania e outros; Direitos 
fundamentais da criança e do adolescente; O Psicólogo inserido no serviço Público – Atendimento 
Ambulatorial, Terapias ambulatoriais em saúde mental. Doenças e deficiências mentais. 
Diagnostico Psicológico: conceito e objetivo, teoria psicodinâmica, processo diagnóstico, testes e 
laudos. Abordagem terapêuticas. Psicopatológica: natureza e causa dos distúrbios mentais. Neurose, 
psicose e perversão: diagnóstico. Função e adequação às necessidades da Comunidade Assistida; O 
Psicólogo na atuação Clínica; psicologia clínica – O normal e o Patológico; Norma e Média, 
Doença, Cura e Saúde. Determinantes sócio-culturais; Psicopatologia Clinica: conceito de neurose; 
Conceito básico em psicologia clínica; dinâmica do funcionamento psíquico, história individual, 
motivo inconscientes, o papel do desejo, o papel do outro; transferência, repressão, resistência; 
mecanismo de defesa; Psicoterapia com Grupos; conflitos intragrupais, sua dinâmica e importância; 
a Psicologia Humanística: diretividade e não – diretividade; coordenadores e facilitadores: 
vantagens e desvantagens; grupos operativos e suas aplicações; Estudos sobre a família: cenário 
familiar, regras e metaregras. O psicólogo na escola, Acompanhamento Escolar, dificuldade na 
aprendizagem, a escola e a criança/adolescente; processo de psicodiagnóstico, entrevistas com os 
pais e as crianças, avaliação e atendimento da criança e do adolescente; Aprendizagem – fatores 
determinantes do processo ensino aprendizagem: família, comunidade, escola, companheiros. A 
aprendizagem: sua vicissitudes e modelos. O processo ensino-aprendizagem como uma construção 
e constituição de cidadania. A educação inclusiva: os portadores de necessidades especiais, as altas 
habilidades (superlotados). Psicologia social e organizacional – Comportamento social: atitudes, 
estereótipos, preconceitos, conformismo. Levantamento de Dados sobre suas Relações com Objetos 
e suas Representações, Conflitos, Formas de Vivenciar suas dificuldades, perdas e outros; O 
desenvolvimento humano – Determinantes bio-psico-sócio-culturais de comportamento: síndromes 
genéticas, gestação, parto, puerpério, interação mãe-bebê; Características comportamentais 
esperadas ao longo do desenvolvimento: constituição do EU. Conceito de sujeito. Desenvolvimento 
cognitivo. Adolescência normal e patológica: identidade, sexualidade, sociliazação intrafamiliar, o 
trabalho, passado e futuro. Vida adulta: as relações afetivas e produtivas (criatividade). 
Aposentadoria, Velhice: perdas e ganhos, sua inserção social. Motivação humana: valores e ação 
humana. Os grupos: processos grupais, papéis, liderança, leis da dinâmica grupal. O indivíduo e a 
organização: analise e intervenção, mudança e resistência à mudança. Neuroses profissionais. 
Gestão de conflitos. Psicologia jurídica. Relações Humanas e Recursos Humanos; Noções de 
Recrutamentos e seleção e desenvolvimento de Pessoal. 
Legislação: Lei N°. 8.080, de 19/09/1990 e suas alterações, Lei N°. 8.142, de 28/12/1990 e 
Constituição Federal nos Artigos 196 a 200 sobre o Sistema Único de Saúde (SUS); Ações e 
Programas do Ministério da Saúde; Lei N°. 8.069, de 13/07/1990 sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente; Lei N°. 10.741, de 01/10/2003 sobre o Estatuto do Idoso; Portaria Nº. 648, de 
28/03/2006 do Ministro da Saúde, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo 
a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da 
Família (PSF); Portaria MS/GM N°. 373, de 27/02/2002, sobre a Norma Operacional da Assistência 
a Saúde – NOAS-SUS; Código de Ética dos Profissionais de Psicologia; Normas que regulamentam 
o exercício profissional da Psicologia. 
 
 
 
 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES 

 

30 
 

SERVENTE / MERENDEIRA 
 
Noções de alimentação, nutrição e grupos de alimentos e seu valor nutricional. Conhecimentos 
sobre características e qualidade dos alimentos. Conhecimentos sobre quantidades, porções e 
medidas caseiras. Etapa da produção de refeições: recepção e armazenamento de gêneros 
alimentícios, pré-preparo, preparo e distribuição. Noções básicas de conservação, manutenção, 
cozimento, armazenamento e reposição dos alimentos. Adequação da alimentação do escolar e do 
adolescente. Controle de estoque e técnicas de armazenamento de gêneros alimentícios. Manuseio e 
conservação de equipamentos e utensílios. Higiene dos alimentos, ambiental, dos utensílios e 
equipamentos. 
Noções básicas de conservação, manutenção, higiene e limpeza e conservação de móveis e 
instalações. Noções básicas sobre a utilização, guarda e armazenagem de materiais, utensílios e 
equipamentos de limpeza. Noções básicas sobre seqüência correta das operações; uniformidade da 
limpeza; uso correto e manutenção de utensílios e equipamentos; dosagem dos produtos e 
ingredientes destinados a limpeza, conservação e manutenção do patrimônio. Noções básicas de 
segurança e higiene do trabalho e uso de Equipamentos de Proteção – EPI inerente às atividades a 
serem desenvolvidas. Noções básicas de relacionamento humano no trabalho. Noções básicas de 
Relações Humanas no Trabalho. Noções básicas sobre higiene e segurança no trabalho; Ética 
Profissional. 
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ANEXO VI 
 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES E HABILITAÇÃO 
 

CARGO  

• Agente Administrativo e Operacional. 

DESCRIÇÃO SUMARIA  

• Atividade auxiliar, compreendendo as atribuições que se destinam a executar, sob 
supervisão imediata, trabalhos administrativos, contábeis, de secretaria, de rotina. 

HABILITAÇÃO  

• Portador de Certificado de Conclusão de Curso de Ensino Médio. 

 

CARGO  

• Auxiliar de Manutenção e Conservação. 

DESCRIÇÃO SUMARIA  

• Atividade de nível auxiliar, de natureza operacional e de menor grau de complexidade, 
abrangendo trabalhos de manutenção e conservação de vias públicas, praças, jardins, 
abertura de valas, trabalhos auxiliares a carpinteiros, pedreiros, pintores, lavação, 
manutenção e lubrificação de veículos em geral e outras atividades correlatas. 

HABILITAÇÃO  

• Portador de Certificado de Conclusão da 4ª Série do Ensino Fundamental. 

 

CARGO  

• Auxiliar de Serviços Gerais. 

DESCRIÇÃO SUMARIA  

• Atividade de nível auxiliar, de natureza operacional e de menor grau de complexidade, 
abrangendo trabalhos braçais e outras atividades correlatas, inclusive atividades 
administrativas. 

HABILITAÇÃO  

• Portador de Certificado de Conclusão da 4ª Série do Ensino Fundamental. 
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CARGO  

• Engenheiro Agrônomo. 

DESCRIÇÃO SUMARIA  

• Corresponde à execução das ações relacionadas à prevenção, erradicação e combate às 
doenças bem como acompanhamento técnico na área agrícola, e outras atividades correlatas. 

HABILITAÇÃO  

• Portador de Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso Superior em Agronomia, com 
registro no CREA. 

 
 

CARGO  

• Engenheiro Civil. 

DESCRIÇÃO SUMARIA  

• Efetuar atividades de assistência técnica, supervisão, controle e fiscalização de obras e/ou 
serviços de engenharia da Prefeitura Municipal. Orientar procedimentos em processos de 
licitação, no que tange a atividades de sua área de competência, elaborar projetos, assim 
como executar e dirigir obras civis, próprias ou realizada por empreiteiras, relacionadas à 
construção, ampliação, manutenção e reparos de pontes, estradas, edificações e outras obras 
públicas ou particulares, estudando características e especificações do projeto, preparando 
plantas, orçamento de custos, técnica da execução e outras obras, a fim de assegurar o 
cumprimento dos padrões de finalidade exigidos, e outras atividades correlatas. 

HABILITAÇÃO  

• Portador de Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso Superior em Engenharia Civil, 
com registro no CREA. 
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CARGO  

• Farmacêutico. 

DESCRIÇÃO SUMARIA  

• Assumir a responsabilidade técnica da Farmácia do Município; Aviar, classificar e arquivar 
receitas;     Registrar saída de medicamentos sob regime de controle sanitário especial, em 
livro próprio; Apresentar mapas e balanços periódicos dos medicamentos utilizados e em 
estoque; Controlar receitas e serviços de rotulagem, realizando periodicamente o balanço de 
entorpecentes e equiparados;      Adquirir e controlar estoque de medicação clínica 
principalmente psiquiátrica de entorpecentes e equiparados; Cadastrar informações sobre 
unidades de distribuição de medicamentos e vacinas;      Supervisionar e assessorar a análise 
física e química de embalagens, recipientes e invólucros dos medicamentos a fim de evitar 
que os mesmos alterem suas características farmacodinâmicas; Assessorar autoridades 
superiores, preparando informes e documentos sobre legislação e assistência farmacêutica a 
fim de servirem de subsídios para elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres e 
outros; Coordenar, supervisionar ou executar todas as etapas de realização dos trabalhos de 
análises clínicas, análises bromatológicas ou determinações laboratoriais relacionadas com 
sua área de competência;     Orientar, supervisionar e dar assistência aos técnicos e 
auxiliares de laboratório na execução de suas atividades;     Responsabilizar-se pelos 
aparelhos e equipamentos de laboratório, bem como, orientar a sua correta utilização;     
Assinar todos os documentos elaborados nos laboratórios; Articular-se com a chefia da 
unidade, visando o bom desempenho das atividades laboratoriais, e o bom relacionamento 
de pessoal;     Realizar nos laboratórios de análises clínicas, especialidade de administração 
laboratorial, utilizando-se de todas as técnicas preconizadas pela administração de empresas 
e hospitais; Emitir pareceres técnicos sobre assuntos relacionados com a sua formação 
profissional; Planejar e executar as políticas locais de fornecimento de medicamentos à 
população carente; Participar de cursos, seminários palestras e outros eventos correlatos 
relacionados com o exercício do cargo, sempre que designado pelo Prefeito ou superior 
hierárquico. 

HABILITAÇÃO  

• Portador de Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso Superior em Farmácia ou 
Farmácia Bioquímica, com registro no CRF. 
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CARGO  

• Fiscal de Tributos e Posturas. 

DESCRIÇÃO SUMARIA  

• Atividade referente à fiscalização de tributos, obras e serviços, bem como notificação a 
vendedores ambulantes sem alvará. Fiscalizar a higiene das vias e logradouros públicos, 
como calçadas, ruas, praças, monumentos históricos e fontes, além de coibir qualquer tipo de 
obstrução ao livre escoamento das águas pluviais e ainda, a instalação ou funcionamento de 
qualquer atividade comercial, que resulte em prejuízo de seus habitantes; fiscalizar o trânsito 
público em geral, tanto de veículos, como de pedestres, com relação à ordem, segurança e o 
bem estar da população, como o depósito de materiais, a condução de animais, 
estacionamento, e tráfego de volumes de grande porte, construção e conservação de muros e 
calçadas e ainda, a instalação e funcionamento das bancas de jornal e revistas, uso da calçada 
para colocação de mesas e cadeiras, por parte de bares e restaurantes e a proibição de seu uso 
para exposição de mercadorias; fiscalizar a criação de animais e insetos nocivos; fiscalizar as 
queimadas, cortes de árvores e a exploração de pedreiras, cascalheiras e olarias e a extração 
de areia; fiscalizar todo tipo de publicidade, contribuindo com o controle de poluição visual 
e sonora da cidade; fiscalizar a proteção de rios, córregos, canais e riachos; fiscalizar o 
licenciamento de qualquer atividade comercial ou industrial, seja ela, eventual ou não, 
incluindo o licenciamento do seu horário de funcionamento;  fiscalizar o licenciamento e a 
fiscalização de vendedores ambulantes, garantindo ao cidadão seu direito de livre circulação 
nos espaços públicos; outras atividades correlatas determinadas pela chefia imediata. 

HABILITAÇÃO  

• Portador de Diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio; formação na área de 
atuação e portador da CNH para veículos leves. Curso técnico em edificações. 

 

CARGO  

• Médico Clínico Geral. 

DESCRIÇÃO SUMARIA  

• Atividade de natureza especializada, envolvendo supervisão, planejamento, coordenação, 
programação e execução de atividades pertinentes à defesa e proteção da saúde individual e 
coletiva, e outras atividades correlatas. 

HABILITAÇÃO  

• Portador de Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso Superior em Medicina, com 
registro no CRM. 
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CARGO  

• Médico Ginecologista. 

DESCRIÇÃO SUMARIA  

• Atividade de natureza especializada, envolvendo supervisão, planejamento, coordenação, 
programação e execução de atividades pertinentes à defesa e proteção da saúde individual e 
coletiva, com especialidade no atendimento de mulheres gestantes e outras atividades 
correlatas. 

HABILITAÇÃO  

• Portador de Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso Superior em Medicina, com 
registro no CRM e Diploma ou Certificado de Especialização em Ginecologia. 

 

CARGO  

• Médico Pediatra. 

DESCRIÇÃO SUMARIA  

• Atividade de natureza especializada, envolvendo supervisão, planejamento, coordenação, 
programação e execução de atividades pertinentes à defesa e proteção da saúde individual e 
coletiva, com especialidade no atendimento à crianças e adolescentes e outras atividades 
correlatas. 

HABILITAÇÃO  

• Portador de Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso Superior em Medicina, com 
registro no CRM e Diploma ou Certificado de Especialização em Pediatria. 

 

CARGO  

• Motorista. 

DESCRIÇÃO SUMARIA  

• Atividade de execução específica, de natureza operacional, abrangendo condução e 
conservação de veículos motorizados no transporte oficial de passageiros e carga, e outras 
atividades correlatas. 

HABILITAÇÃO  

• Portador de Certificado de Conclusão da 4ª Série do Ensino Fundamental, com carteira de 
habilitação mínima “D”. 
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CARGO  

• Operador de Máquinas. 

DESCRIÇÃO SUMARIA  

• Atividade qualificada de menor grau de complexidade, de natureza repetitiva, abrangendo 
operação e manutenção de máquinas e equipamentos, e outras atividades correlatas. 

HABILITAÇÃO  

• Portador de Certificado de Conclusão da 4ª Série do Ensino Fundamental, com carteira de 
habilitação mínima “C”. 

 

CARGO  

• Professor – Nível II. 

DESCRIÇÃO SUMARIA  

• 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 
educacional; 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 ensino, emanadas do órgão superior competente; Constatar necessidades e 
encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento; Participar da elaboração do 
regimento escolar e da proposta pedagógica da escola; Zelar pela disciplina e pelo material 
docente; Executar outras atividades afins e compatíveis com o cargo. 

HABILITAÇÃO  

• Habilitação obtida em curso de nível superior, de licenciatura plena, na área de atuação, com 
registro no MEC. 
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CARGO  

• Psicólogo. 

DESCRIÇÃO SUMARIA  

• Estudar e analisar os processos intra e interpessoais do comportamento humano elaborando 
e ampliando técnicas psicológicas, como teste para determinação de características afetivas, 
intelectuais, sensoriais ou técnicas psicoterápicas e outros métodos de verificação, para 
possibilitar a orientação, seleção e treinamento no âmbito pessoal, familiar, educacional e 
social: procede à formulação de hipóteses e à sua comprovação experimental, observando a 
realidade e efetivando experiências de laboratórios e de outra natureza, para obter elementos 
relevantes ao estudo dos picos de desenvolvimento, inteligência, aprendizagem, 
personalidade e outros aspectos do comportamento humano, entrevistando o paciente, 
consultando a sua ficha de atendimento, aplicando testes, elaborando psicodiagnósticos e 
outras atividades correlatas. 

HABILITAÇÃO  

• Portador de Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso Superior em Psicologia, com 
registro no CRP. 

 

CARGO  

• Servente / Merendeira. 

DESCRIÇÃO SUMARIA  

• Atividade de nível auxiliar, de natureza operacional e de menor grau de complexidade, 
abrangendo trabalhos de cozinha, limpeza e outras atividades correlatas. 

HABILITAÇÃO  

• Portador de Certificado de Conclusão da 4ª Série do Ensino Fundamental. 
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ANEXO VII 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES 
CRONOGRAMA CONCURSO PÚBLICO N.˚ 001/2010 

SUJEITO A ALTERAÇÕES 
 

DATA ATO 

06/01/2010 Publicação do Edital. 

06 à 08/01/2010 Prazo para impugnação do Edital. 

06/01/2010 à 04/02/2010 Período de inscrições. 

08/02/2010 Homologação das inscrições. 

08 à 10/02/2010 Prazo para recurso contra não homologação da inscrição. 

14/02/2010 Data das provas escrita e prática. 

15/02/2010 Publicação do gabarito provisório. 

15 à 18/02/2010 
Prazo para recurso contra as questões da prova e gabarito 
provisório. 

22/02/2010 Publicação da classificação provisória. 

22 à 24/02/2010 Prazo para recurso contra a classificação provisória. 

26/02/2010 
Homologação do resultado final do Concurso Público N.˚ 
001/2010. 

 


