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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 05/2015 
 
 JOÃO PEDRO WOITEXEM, PREFEITO MUNICIPAL DE ARAQUARI, no uso de suas 
atribuições legais, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA 
PÚBLICO que realizará PROCESSO SELETIVO para preenchimento de vagas temporárias de categorias 
funcionais constantes nos Quadros de Pessoal da Administração Pública Municipal e para a formação de 
cadastro de reserva para o ano de 2016, com a execução técnico-administrativa da empresa INFINITY 
ASSESSORIA PEDAGÓGICA LTDA, o qual reger-se-á pelas instruções especiais contidas neste Edital e demais 
disposições legais vigentes. 
  
1. DO CRONOGRAMA DESTE CERTAME 

DATA ATO 

14/10/2015 Publicação do Edital 

14/10/2015 até às 
23h59min do dia 
12/11/2015 

 
Período de Inscrições 

14/10/2015 a 
13/11/2015 

Prazo para pagamento da taxa de inscrição 

16/11/2015 Publicação do rol dos inscritos 

17, 18 e 19/11/2015 Prazo para recursos do não deferimento do pedido de inscrição 

20/11/2015 Homologação das Inscrições 

16 a 24/11/2015 Período de envio dos documentos para prova de títulos 

22/11/2015 Realização das provas objetivas 

22/11/2015 Publicação do gabarito provisório (após as 20 horas) 

23, 24 e 25/11/2015 Prazo para recursos da formulação das questões e discordância com o gabarito da 
prova objetiva 

02/12/2015 Publicação do julgamento dos recursos contra formulação de questões e 
discordância com o gabarito 

02/12/2015 Publicação do gabarito definitivo, publicação das notas das provas objetivas e de 
títulos e da classificação provisória 

03, 04 e 05/12/2015 Prazo para recurso contra notas da prova objetiva e da prova de títulos e da 
classificação provisória 

10/12/2015 Publicação do julgamento dos recursos contra notas da prova objetiva e da prova 
de títulos e da classificação provisória 

11/12/2015 Homologação do resultado final 
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1.1. O cronograma é uma previsão e poderá sofrer alterações, dependendo do número de inscritos e de 
recursos, intempéries e por decisão da Comissão de Coordenação e Fiscalização do Processo Seletivo e/ou 
da Comissão Executora, sendo de responsabilidade do candidato acompanhar suas alterações nos meios de 
divulgação do certame. 
 
2. DOS CARGOS E DAS VAGAS 
2.1. O candidato concorrerá às vagas dos cargos constantes no Anexo I deste Edital, com função/ área de 
atuação, carga horária semanal, formação/escolaridade/qualificação/ habilitação descritos no mesmo. 
 
2.2. Os candidatos que integrarem a lista de aprovados deverão manter seus endereços atualizados no 
setor de Recursos Humanos da prefeitura durante todo o período de validade do Processo Seletivo sob 
pena de perda da classificação. 
 
2.3. As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de classificação disposto no Anexo I. 
2.3.1. O candidato aprovado no presente Processo Seletivo deverá acompanhar através dos meios de 
comunicação da administração municipal, as vagas que possam surgir durante o período de validade do 
Processo Seletivo. 
 
2.4. É de inteira responsabilidade, do candidato, acompanhar pela internet, através dos sites 
www.infinityprovas.com.br e www.araquari.sc.gov.br as publicações de todos os atos e Editais relativos ao 
Processo Seletivo, inclusive alterações que porventura ocorram durante a realização do mesmo até sua 
homologação final. 
 
3. DAS VAGAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
3.1. Às pessoas com deficiência, é assegurado o direito de inscrição no presente Processo Seletivo, para os 
cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores, num percentual de 5% 
(cinco por cento) do total das vagas oferecidas para cada cargo, de acordo com o art. 37, inciso VIII da 
Constituição Federal. 
 
3.2. Ao inscrever-se nessa condição, o candidato deverá escolher o cargo a que concorre e marcar a opção 
“Pessoas com Deficiência”, bem como deverá encaminhar, via postal, até o 1º dia útil após o 
encerramento das inscrições, para a empresa INFINITY ASSESSORIA PEDAGÓGICA LTDA, com sede na Rua 
Benjamim Constant, 823, sala 2, bairro Imigrantes, Timbó/SC, CEP 89120-000 os seguintes documentos: 

a) laudo médico (original ou cópia legível e autenticada), emitido há menos de um ano, atestando a 
espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença - CID, bem como da provável causa da deficiência.. 

b) requerimento solicitando vaga especial, constando: b1) o tipo de deficiência; b2)  a necessidade de 
condição especial, prova especial e/ou tempo adicional, se for o caso (conforme modelo do Anexo 
III deste Edital). Os pedidos devem ser formalizados por escrito no próprio anexo e serão 
examinados para verificação das possibilidades operacionais de atendimento, obedecendo a 
critérios de viabilidade e de razoabilidade; 

c) parecer original emitido por especialista da área de sua deficiência, atestando a necessidade de 
tempo adicional, somente para o caso de pedido de tempo adicional, conforme Lei Federal nº 7. 
853, de 24 de outubro de 1989 e alterações. Caso não seja apresentado o parecer, o candidato não 
terá deferida a sua solicitação. 

d) Anexo III deste Edital, preenchido e assinado, o qual contém:  Declaração de que a necessidade 
especial não o impossibilita de exercer as atribuições do cargo; Declaração de que fica impedido de 
usufruir da condição de portador de necessidades especiais para, posteriormente, requerer 
readaptação ou aposentadoria; 

http://www.infinityprovas.com.br/
http://www.araquari.sc.gov.br/
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3.3. Caso o candidato não encaminhe o laudo médico e o respectivo requerimento até o prazo 
determinado, não será considerado como pessoa com deficiência para concorrer às vagas reservadas, não 
tendo direito à vaga especial, seja qual for o motivo alegado, mesmo que tenha assinalado tal opção na 
ficha de inscrição.  
 
3.4. Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção 
simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres. 
 
3.6. Os candidatos inscritos nessa condição participarão do Processo Seletivo em igualdade de condições 
com os demais candidatos, no que se refere às provas aplicadas, ao conteúdo das mesmas, à avaliação, aos 
critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os 
demais candidatos, resguardadas as condições especiais previstas na legislação própria. 
 
3.7. Os candidatos aprovados no Processo Seletivo serão submetidos a exames médicos e 
complementares, que irão avaliar a sua condição física e mental. 
 
3.8. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas, estas serão preenchidas pelos demais 
candidatos com estrita observância da ordem classificatória. 
 
3.9. O candidato portador de necessidades especiais que não apresentar o atestado médico e/ou não 
preencher as condições descritas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999, será considerado não 
portador de necessidades especiais, passando para a listagem geral dos candidatos, sem direito à reserva 
de vaga. 
 
3.10. Caso a aplicação do percentual de 5% resultar em número fracionado, igual ou superior a 0,5% (meio 
ponto percentual), este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente. 
 
4. DAS INSCRIÇÕES 
4.1. O candidato deverá acessar o site (www.infinityprovas.com.br) onde terá acesso ao Edital e seus 
Anexos, à ficha de inscrição e aos procedimentos necessários à efetivação da inscrição, que estará 
disponível no período de 14/10/2015 a 12/11/2015. 
4.1.1. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá certificar-se de que possui todas as condições e pré-
requisitos para inscrição. 
 
4.2. O candidato deverá preencher integralmente o requerimento de inscrição e confirmá-lo via internet, 
imprimir e pagar o boleto no valor da inscrição até a data limite constante no respectivo boleto. 
4.2.1. O agendamento do pagamento e o respectivo demonstrativo não se constituem documentos 
comprobatórios do pagamento da taxa de inscrição. 
4.2.2. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em 
que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente.  
4.2.3. Para evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor de 
inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos e condições exigidos para assumir o 
cargo, bem como das regras constantes neste edital acompanhando as publicações e suas possíveis 
alterações.  
4.2.4. A inscrição só será aceita quando o Banco onde foi paga a taxa de inscrição confirmar o respectivo 
pagamento. 
4.2.5. Não serão aceitas as inscrições pagas fora do prazo de vencimento ou com cheques sem provisão. 
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4.2.6. O candidato, após efetuar o pagamento da inscrição não poderá, sob qualquer pretexto, pleitear a 
troca de cargo e/ou a devolução da importância recolhida, uma vez que o valor da inscrição somente será 
restituído em caso de anulação plena do Processo Seletivo.  
4.2.7. Não será aceita inscrição com falta de documentos, via postal; por telex ou via fax; e-mail; 
extemporânea e/ou condicional ou ainda fora do prazo estabelecido. 
 
4.3. O candidato deverá acompanhar este Edital, bem como a publicação da relação de candidatos inscritos 
(rol de Inscritos) para confirmar o processamento de sua inscrição; caso sua inscrição não tenha sido 
processada, o mesmo não poderá prestar provas, podendo impetrar pedido de recurso, conforme 
determinado neste Edital.  
 
4.4. A inscrição do candidato implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital bem 
como em eventuais aditamentos, comunicações, instruções e convocações relativas ao certame, que 
passarão a fazer parte do instrumento convocatório como se nele estivessem transcritos e das quais não 
poderá alegar desconhecimento. 
4.4.1. Ao se inscrever o candidato concorda com o acesso por terceiros, por qualquer meio, dos seus dados 
de identificação, títulos apresentados, resultados das avaliações a que for submetido e classificação no 
presente Processo Seletivo. 
4.4.2. Quaisquer dúvidas referentes a este Processo Seletivo poderão ser sanadas através do e-mail 
contato@infinityprovas.com.br 
 
4.5. A Prefeitura Municipal de Araquari e a Empresa Infinity Assessoria Pedagógica LTDA não se 
responsabilizarão por solicitações de inscrição, via internet, não efetivadas por motivos de ordem técnica, 
falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros fatores que impossibilitem 
a transferência dos dados ou a impressão do documento relacionado neste Edital. 
 
4.6. As informações prestadas no requerimento de inscrição são de total responsabilidade do candidato e, 
se falsas ou inexatas, determinarão o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela 
decorrentes mesmo que o candidato tenha sido aprovado e/ou que o fato seja constatado posteriormente. 
 
4.7. Os candidatos poderão se inscrever em apenas um cargo. 
 
4.8. O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento diferenciado para a realização das provas 
deverá solicitá-lo, no email contato@infinityprovas.com.br no ato de inscrição, indicando claramente quais 
os recursos especiais necessários (materiais, equipamentos, etc.) até o último dia de inscrição.  
4.8.1. As solicitações de condições especiais, bem como de recursos especiais, serão atendidas obedecendo 
a critérios de viabilidade e de razoabilidade.  
4.8.1.1. Caso o candidato não envie o pedido exigido no item anterior, não terá preparado o tratamento 
diferenciado para realização de provas. 
4.8.2. A candidata lactante que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá 
solicitar por escrito, no ato da inscrição, e levar acompanhante que permanecerá em sala reservada para 
essa finalidade. 
4.8.2.1. O acompanhante e a criança devem permanecer na sala reservada para amamentação desde o 
horário descrito no item 7.1. 
4.8.2.2. Não haverá compensação de tempo em favor de amamentação. 
 
5. DO VALOR DA INSCRIÇÃO 

PARA CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL R$ 30,00 

PARA CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO R$ 50,00 

mailto:contato@infinityprovas.com.br
mailto:contato@infinityprovas.com.br
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PARA CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR R$ 70,00 

 

6. DAS ETAPAS DE SELEÇÃO 

6.1. A seleção será realizada em 4 (quatro) etapas: 
a) Provas Objetivas 
b) Provas de Títulos (para cargos específicos, citados no idem 6.2.3) 
c) Exames Médicos Admissionais 
d) Análise de Documentos 
 
6.2. DAS PROVAS, DAS NOTAS E DA CLASSIFICAÇÃO 
6.2.1. Os candidatos submeter-se-ão aos testes de que dispõe o programa das provas no item 7 e anexo IV 
deste Edital, que avaliarão as aptidões e o desempenho na função que pretendem exercer. 
 
6.3. Prova Objetiva (PO) de múltipla escolha, com 1 (uma) única alternativa correta, de caráter eliminatório 
e classificatório, a ser aplicada para todos os candidatos. 
6.3.1. Serão considerados aprovados os candidatos que atingirem nota igual ou superior a 50% (5,0 pontos) 
na prova objetiva. 
6.3.2. A prova objetiva terá pontuação de 0,00 (zero) a 10,0 (dez), utilizando-se 02 (duas) casas decimais 
após a vírgula, cuja nota será obtida mediante ao cômputo de acertos, tendo em vista que cada questão 
valerá o disposto no item 7.2.2. 
 
6.4. Prova de Títulos (PT) para os todos os cargos de nível superior de caráter exclusivamente 
classificatório para todos os candidatos aprovados na prova objetiva podendo totalizar no máximo 10 (dez) 
pontos conforme anexo IV. 
 
6.5. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada destas provas. 
 
6.6. Para os cargos de nível superior a nota final será PO = 70% + PT = 30%, onde a fórmula final será PO x 
0,7 + PT x 0,3 = NF. 
6.6.1. Para os demais cargos a Nota Final será: PO = 100%. 
 
Entenda-se: 
PO = Prova Objetiva 
PT = Prova de Títulos 
NF = Nota Final 
 
7. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS E DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
7.1. A PROVA OBJETIVA PARA TODOS OS CARGOS SERÁ REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2015. 
DEPENDENDO DA QUANTIDADE DE INSCRITOS A PROVA PODERÁ SER REALIZADA NOS PERÍODOS 
MATUTINO E/OU VESPERTINO. 
 
7.1.1. O LOCAL DAS PROVAS OBJETIVAS BEM COMO O HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 
SERÁ DIVULGADO NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2015 JUNTO COM A PUBLICAÇÃO DO ROL DE INSCRITOS. 
 
7.1.2. O tempo de duração das provas do dia 22 de novembro será de até 3 (três) horas. 
 
7.1.3. O período de envio dos documentos para prova de títulos será entre os dias 16/11/2015 a 
24/11/2015 conforme Anexo IV deste edital. 
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7.2. Na realização da prova objetiva, o candidato deverá observar os seguintes aspectos sob pena de 
desclassificação do certame: 
7.2.1. Comparecer no local da prova com antecedência mínima recomendada de 30 (trinta) minutos do 
início da mesma, portando, obrigatoriamente, documento de identidade e caneta esferográfica com tinta 
azul ou preta; 
7.2.1.1. São considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas 
Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; 
carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc.); 
passaporte brasileiro, certificado de reservista, carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras 
funcionais expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valham como identidade; carteira de trabalho; 
carteira nacional de habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei Federal nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997); 
7.2.1.2. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, 
carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais, CPF, ou qualquer outro 
documento sem valor de identidade, bem como documentos ilegíveis ou não identificáveis. 
7.2.1.3. O candidato deverá permanecer em sala por um período mínimo de 30 minutos sob pena de 
desclassificação.  
7.2.2. A prova objetiva terá 25 questões, distribuídas da forma abaixo: 

CONTEUDOS NÚMERO DE QUESTÕES VALOR DE CADA QUESTÃO 

Conhecimentos Gerais (Língua 
Portuguesa, Matemática e 
Conhecimentos Gerais e Atualidades) 

15 0,30 

Conhecimentos Específicos 10 0,55 

 
7.2.2.1. Os programas da prova objetiva estão descritos no Anexo II do presente Edital. 
7.2.3. Durante a realização da prova não será permitido ao candidato sob pena de ser excluído do Processo 
Seletivo: 
7.2.3.1. Comunicar-se com os demais candidatos ou pessoas estranhas ao Processo Seletivo, bem como 
consultar livros ou apontamentos; 
7.2.3.2. Ausentar-se do recinto, a não ser momentaneamente, em casos especiais e na presença de fiscal; 
7.2.3.3. Fazer uso de telefone celular ou qualquer outro equipamento eletrônico ou de comunicação; 
7.2.3.4. Os pertences do candidato, inclusive aparelhos eletrônicos (desligados) deverão ser depositados na 
sala de provas, em local indicado pelo fiscal; 
7.2.3.5. O uso de qualquer material, objeto ou equipamento não permitido no local da prova, corredores 
ou banheiros, implicará na exclusão do candidato do Processo Seletivo, sendo atribuída nota zero à prova 
objetiva. 
7.2.3.6. Ter comportamento agressivo e descortês com qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas. 
7.2.3.7. O candidato que tumultuar interromper ou prejudicar de alguma forma a aplicação da prova, será 
desclassificado do Processo Seletivo. 
7.2.3.8. O candidato poderá, para atender às normas de segurança, ser filmado, fotografado e/ou 
submetido à revista pessoal e/ou de seus pertences, à varredura eletrônica e/ou identificação 
datiloscópica. 
7.2.4. Em hipótese alguma haverá segunda chamada após o horário de início da prova nem a realização de 
prova fora do horário e local marcado para todos os candidatos; 
7.2.5. Os envelopes contendo as provas serão abertos por 2 (dois) candidatos, que comprovarão os 
respectivos lacres e assinarão, juntamente com o fiscal, o termo de abertura dos mesmos; 
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7.2.6. O candidato receberá para realizar a prova um caderno de questões e um cartão-resposta para cada 
cargo inscrito, sendo responsável pela conferência dos dados e pela verificação se o caderno de questões 
está completo, sem falhas de impressão e se corresponde ao cargo para o qual se inscreveu. 
7.2.6.1. O caderno de questões é o espaço no qual o candidato poderá desenvolver todas as técnicas para 
chegar à resposta adequada, permitindo-se o rabisco e a rasura em qualquer folha, EXCETO no CARTÃO-
RESPOSTA. 
7.2.7. A ocorrência de qualquer divergência deve ser comunicada imediatamente ao fiscal de sala; 
7.2.8. Não serão substituídos os cartões por erro do candidato, tendo em vista sua codificação, nem 
atribuídos pontos às questões não assinaladas, ou marcadas com mais de uma alternativa, emendas ou 
rasuras, a lápis ou com caneta esferográfica de tinta com cor diversa das estabelecidas ou em desacordo 
com as instruções contidas no caderno de provas e ou cartão resposta; 
7.2.8.1. A correção das provas será feita por meio eletrônico - leitura ótica, sendo o CARTÃO-RESPOSTA o 
único documento válido e utilizado para esta correção. Este deve ser preenchido com bastante atenção. O 
candidato é o único responsável pela entrega do mesmo devidamente preenchido e assinado. A não 
entrega do cartão de respostas implicará na automática eliminação do candidato do certame. 
7.2.8.2. Serão considerados sem efeito, os cartões respostas entregues sem a assinatura do candidato. 
7.2.9. AO TERMINAR A PROVA, O CANDIDATO ENTREGARÁ AO FISCAL DE SALA O CARTÃO-RESPOSTA 
DEVIDAMENTE PREENCHIDO E ASSINADO. 
7.2.10. Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se imediatamente do local sob pena de 
desclassificação. O candidato que não concluiu a prova não poderá comunicar-se com os candidatos que já 
a efetuaram; 
7.2.11. No local da prova, os 3 (três) últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais 
assinarão o termo de encerramento, juntamente com os fiscais, e efetuarão a conferência dos cartões-
resposta, cujas irregularidades serão apontadas no referido termo; 
 
7.3. Na hipótese de ocorrer anulação de questões, as mesmas serão consideradas como respondidas 
corretamente por todos os candidatos; 
7.3.1. Os envelopes contendo os cartões-resposta serão entregues, pelos fiscais, à Comissão Executora do 
Processo Seletivo. 
 
7.4. Ocorrendo empate na classificação final, dar-se-á preferência, pela ordem, ao candidato:  
7.4.1. Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completados até o último dia da inscrição neste 
Processo Seletivo, de acordo com o previsto no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal nº 10.741, de 1º 
de outubro de 2003 e alterações – Estatuto do Idoso; 
Para os demais casos será: 
7.4.1. Que obtiver melhor nota na prova de Conhecimentos Específicos; 
7.4.2. Que obtiver melhor nota na prova de Conhecimentos Gerais; 
7.4.3. Que tiver maior idade. 
 
7.5. Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados os critérios acima, o desempate se dará 
através do sistema de sorteio pela Loteria Federal, conforme segue:  
 
7.5.1. Os candidatos empatados serão ordenados de acordo com seu número de inscrição, de forma 
crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio da extração da loteria federal 
imediatamente anterior ao dia da efetiva realização da prova objetiva, segundo os critérios a seguir: 
a) Se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a ordem 

será crescente; 
b) Se a soma dos algarismos da loteria federal for impar, a ordem será decrescente. 
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7.6. O não comparecimento do candidato, na forma disposta no item 7.1, implicará sua desclassificação do 
Processo Seletivo. 
 
8. DOS RECURSOS 
8.1. Serão admitidos os seguintes recursos: 
8.1.1. Da impugnação do presente Edital; 
8.1.2. Do não deferimento do pedido de inscrição; 
8.1.3. Da formulação das questões e da discordância com o gabarito da prova; 
8.1.4. Da nota da prova objetiva; 
8.1.5. Da nota da prova de títulos; 
8.1.6. Da classificação Provisória. 
 
8.2. A impugnação a este Edital poderá ser efetuada por qualquer cidadão, no prazo de 03 (três) dias úteis, 
após a sua publicação, mediante requerimento junto à Secretaria de Administração, no Município de 
Araquari.  
 
8.3. Os demais recursos deverão ser feitos exclusivamente através do sítio da empresa Infinity Assessoria 
Pedagógica – www.ifinityprovas.com.br, no campo RECURSOS, disposto na área referente a este processo 
seletivo. Não serão aceitos recursos via postal, via correio eletrônico, via fax ou fora do prazo 
preestabelecido.  
 
8.4. Somente serão aceitos, analisados e julgados recursos fundamentados, com argumentação lógica e 
consistente, com apresentação de bibliografia no caso de recurso contra questões. 
 
8.5. A Banca Examinadora da Entidade Executora do presente Processo Seletivo constitui-se em última 
instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
 
9. EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS 
9.1. Os candidatos aprovados nas provas e convocados a assumir as vagas, serão encaminhados para 
realização do exame médico Admissional de caráter eliminatório. 
9.2. O exame médico será composto por entrevista médica, avaliação clínica e por exames complementares 
definidos pela área de saúde ocupacional da Empresa. 
9.3. A entrevista médica consistirá em perguntas feitas ao candidato sobre patologias de que seja portador 
ou de que tenha sido portador, histórico familiar e outras informações julgadas relevantes, pelo médico 
examinador, para aferir a saúde física e psíquica do candidato. 
9.4. Os exames complementares serão de caráter obrigatório e deverão ser realizados no prazo a ser 
definido pela área de Saúde Ocupacional. 
9.5. Após a entrevista médica, a avaliação clínica e a análise dos resultados dos exames complementares 
realizados pelos candidatos, o Médico do Trabalho da Prefeitura emitirá parecer conclusivo da aptidão ou 
inaptidão de cada um, emitindo o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) a ser assinado pelo mesmo e pelo 
candidato. 
9.6. O candidato que não for considerado apto nos exames médicos será eliminado definitivamente do 
cadastro de aprovados. 
9.7. Todos os exames que venha a ser solicitados pela área de Saúde Ocupacional são inteiramente de 
responsabilidade do Convocado (a).  

 
10. ANÁLISE DE DOCUMENTOS 
10.1. Para a investidura no cargo, o candidato aprovado deverá, obrigatoriamente, preencher os requisitos 
a seguir: 
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10.1.1 - Ter nacionalidade brasileira ou equivalente; 
10.1.2 - Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
10.1.3 - Comprovar habilitação mínima exigida pelo Edital; 
10.1.4 - Carteira de Identidade; 
10.1.5 - Cadastro de Pessoa Física – CPF; 
10.1.6 - Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral; 
10.1.7 - Carteira de Reservista ou equivalente (somente para os candidatos do sexo masculino); 
10.1.8 - Comprovante de escolaridade e da formação exigida para o cargo; 
10.1.9 - Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos; 
10.1.10 - Certidão de nascimento e carteirinha de vacinação dos filhos menores de 14 anos; 
10.1.11 - Certidão de casamento ou união estável; 
10.1.12 - 01 foto 3x4 
10.1.13 - PIS/PASEP (frente e verso);  
10.1.14 - Número da conta-corrente; 
10.1.15 - Declaração de bens ou cópia da declaração do Imposto de Renda 
10.1.16 - Declaração de não possuir acúmulo de cargo ou função pública, exceto os previstos em Lei; 
10.1.17 - Cópia da Carteira de Trabalho; 
10.1.18 - Comprovante de endereço; 
10.1.19 - Registro no Conselho de Classe, quando for o caso. 
 
10.2 A admissão dos candidatos aprovados no Processo Seletivo dar-se-á conforme a Legislação vigente na 
instituição na data da admissão. 
 
11. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1. Este Processo Seletivo terá validade de 1 (um) ano, a contar de sua homologação final, podenso ser 
prorrogado por igual período. 
11.2 A aprovação no Processo Seletivo não assegura ao candidato a contratação imediata, mas apenas a 
expectativa de ser contratado de acordo com as necessidades da Administração Municipal, respeitada a 
ordem de classificação. 
 
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
12.1. A lista de inscritos, o gabarito da prova objetiva, a lista de classificados e decisões resultantes de 
recursos e demais atos provenientes deste Edital de Processo Seletivo, serão publicados no quadro de 
publicações oficiais do Município de Araquari e nos sítios www.infinityprovas.com.br e 
www.araquari.sc.gov.br. 
 
12.2 - A homologação do Processo Seletivo far-se-á em lista separada para os portadores de deficiência, 
constando em ambas a nota final de aprovação e classificação ordinal em cada uma das listas.  

 
12.3. Itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, circunstâncias que 
serão mencionadas em Editais devidamente publicados. 
 
12.4. Os casos omissos serão resolvidos pelas Comissões do Processo Seletivo, sendo a Comissão Executora 
competente também para julgar, em decisão irrecorrível e soberana, quaisquer que sejam os recursos 
interpostos pelos candidatos. 
 
12.5. Integram o presente Edital os seguintes Anexos: 
12.5.1. Anexo I – Quadro de cargos, vagas, vencimentos, carga horária e habilitação mínima exigida; 
12.5.2. Anexo II – Conteúdo Programático da Prova Objetiva; 

http://www.infinityprovas.com.br/
http://www.araquari.sc.gov.br/
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12.5.3. Anexo III – Declaração para candidatos portadores de necessidades especiais; 
12.5.4. Anexo IV – Normas para realização das provas de títulos. 
 
Prefeitura Municipal de Araquari, 14 de outubro de 2015. 

 
 

JOÃO PEDRO WOITEXEM  
Prefeito 
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ANEXO I 

 

QUADRO DE CARGOS 
 

Ensino Superior 

Cargos Vagas Habilitação Necessária para a Posse Vencimento C.H. 

ANALISTA DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 

CR Curso superior de Bacharelado em 

Tecnologia da Informação, ou Sistemas de 

Informação, ou Engenharia da Computação. 

 R$ 2.600,00  40 horas semanais 

ASSISTENTE SOCIAL  01 Curso superior em Serviço Social e Registro 

no Conselho de Classe.  

 R$ 2.450,39  30 horas semanais 

CONTADOR CR Curso superior em Ciências Contábeis e 

Registro no Conselho de Classe.  

 R$ 3.627,88  40 horas semanais 

ENFERMEIRO               CR Curso Superior em Enfermagem e Registro 

no Conselho de Classe.  

 R$ 2.450,39  40 horas semanais 

FARMACEUTICO CR Curso Superior de Farmácia e Registro no 

Conselho de Classe.  

 R$ 2.815,68  40 horas semanais 

FISCAL DE TRIBUTACAO     CR Ensino Superior em contabilidade, direito, 

economia, matemática com os devidos 

registros nos conselhos de classe e CNH 

CATEGORIA AB.  

 R$ 2.800,00  40 horas semanais 

FISCAL SANITARISTA CR Curso de graduação em nível superior nas 

áreas de engenharias, saúde, químico ou 

biólogo com os devidos registros nos 

conselhos de classe respectivos. Possuir 

Carteira Nacional de Habilitação categoria 

AB.  

 R$ 2.800,00  40 horas semanais 

MÉDICO CLÍNICO 

GERAL 

01 Curso superior em medicina e Registro no 

Conselho de Classe.  

 R$ 4.599,94  20 horas semanais 

 R$ 9.199,87  40 horas semanais 

MÉDICO 

CARDIOLOGISTA 

01 Ensino Superior em medicina com 

especialização em Cardiologia e Registro no 

Conselho de Classe.  

 R$ 4.599,94  20 horas semanais               

MÉDICO CIRURGIÃO 01 Curso superior em medicina com 

especialização em Cirurgia Geral e Registro 

no Conselho de Classe.  

 R$ 4.599,94  20 horas semanais               

MÉDICO 

DERMATOLOGISTA 

CR Ensino Superior em medicina com 

especialização em Dermatologia e Registro 

no Conselho de Classe.  

 R$ 4.599,94  20 horas semanais               

MÉDICO 

ENDOCRINOLOGISTA 

01 Ensino Superior em medicina com 

especialização em Endocrinologia e Registro 

no Conselho de Classe.  

 R$ 4.599,94  20 horas semanais               

MÉDICO 

GINECOLOGISTA 

CR Ensino Superior em medicina com 

especialização em Ginecologia e Registro no 

Conselho de Classe.  

 R$ 4.599,94  20 horas semanais               

MÉDICO 

NEUROLOGISTA 

01 Ensino Superior em medicina com 

especialização em Neurologia e Registro no 

Conselho de Classe.  

 R$ 4.599,94  20 horas semanais               
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MÉDICO 

OFTALMOLOGISTA 

01 Ensino Superior em medicina com 

especialização em Oftalmologia e Registro 

no Conselho de Classe.  

 R$ 4.599,94  20 horas semanais               

MÉDICO ORTOPEDISTA  01 Ensino Superior em medicina com 

especialização em Ortopedia e Registro no 

Conselho de Classe.  

 R$ 4.599,94  20 horas semanais               

MÉDICO PEDIATRA 01 Ensino Superior em medicina com 

especialização em Pediatria e Registro no 

Conselho de Classe.  

 R$ 4.599,94  20 horas semanais               

MÉDICO PLANTONISTA 03 Curso superior em medicina e Registro no 

Conselho de Classe dentro da especialidade. 

 R$ 85,00 por 

hora  

Mínimo de 10 

horas semanais 

MÉDICO PSIQUIATRA 01 Ensino Superior em medicina com 

especialização em Psiquiatria e Registro no 

Conselho de Classe.  

 R$ 4.599,94  20 horas semanais               

NUTRICIONISTA            01 Curso Superior de Nutrição e Registro no 

Conselho de Classe.  

 R$ 2.450,39  40 horas semanais       

ODONTOLOGO               CR Curso superior em Odontologia e Registro 

no Conselho de Classe.  

 R$ 3.069,75  20 horas semanais             

PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

CR Curso superior em Educação Física - 

Bacharel conforme resolução nº 7/2014/CNE 

e resolução nº 4/CNE de 6 abril de 2009 ou 

Licenciatura conforme resolução nº3/87/CFE 

e registro no órgão fiscalizador da profissão. 

 R$ 2.171,97  40 horas semanais 

PSICÓLOGO                CR Curso Superior de Psicologia e Registro no 

Conselho de Classe.  

 R$ 2.450,39  30 horas semanais             

 

Ensino Superior Magistério: 

Cargos Vagas Habilitação Necessária para a Posse Vencimento C.H. 

PROFESSOR DE ARTES 
CR Ensino Superior com Licenciatura em Artes 

Visuais 
 R$ 1.085,99  20 horas semanais 

CR  R$ 2.171,97  40 horas semanais 

PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

CR Ensino Superior com Licenciatura em 

Educação Física 
 R$ 1.085,99  20 horas semanais 

CR  R$ 2.171,97  40 horas semanais 

PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

CR Ensino Superior com Licenciatura em 

Pedagogia com habilitação em Educação 

Infantil 

 R$ 1.085,99  20 horas semanais 

05 
 R$ 2.171,97  40 horas semanais 

PROFESSOR DE INGLÊS 
CR Ensino Superior com Licenciatura em Letras 

com habilitação em Língua Inglesa 
 R$ 1.085,99  20 horas semanais 

CR  R$ 2.171,97  40 horas semanais 

PROFESSOR DE SÉRIES 

INICIAIS 

CR 
Ensino Superior com Licenciatura em 

Pedagogia com habilitação em Séries Iniciais  R$ 1.085,99  20 horas semanais 

03  R$ 2.171,97  40 horas semanais 

TRADUTOR E 

INTERPRETE DE LÍBRAS 

CR 
Ensino Superior + curso de libras 

reconhecido por órgão competente ou 

credenciados no ensino de Língua Brasileira 

de Sinais 

 R$ 1.085,99  20 horas semanais 

CR 
 R$ 2.171,97  40 horas semanais 
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ADMINISTRADOR 

ESCOLAR 
CR 

Ensino Superior com Licenciatura em 

Pedagogia, com habilitação em 

Administração Escolar ou em nível de pós-

graduação, conforme Lei 9394/1996 

 R$ 2.469,53  40 horas semanais 

ORIENTADOR ESCOLAR CR 

Ensino Superior com Licenciatura em 

Pedagogia, com habilitação em Orientação 

Escolar ou em nível de pós-graduação, 

conforme Lei 9394/1996 

 R$ 2.469,53  40 horas semanais 

SUPERVISOR ESCOLAR  CR 

Ensino Superior com Licenciatura em 

Pedagogia, com habilitação em Supervisão 

Escolar ou em nível de pós-graduação, 

conforme Lei 9394/1996 

 R$ 2.469,53  40 horas semanais 

 

 Ensino Médio: 

Cargos Vagas Habilitação Necessária para a Posse Vencimento C.H. 

AGENTE 

ADMINISTRATIVO 

01 Ensino médio com conhecimento em 

informática. 

 R$ 1.900,00  40 horas semanais 

AUXILIAR DE SAÚDE 

BUCAL (ASB) 

CR Ensino médio completo e Registro no 

Conselho Federal e Inscrição no Conselho 

Regional de Odontologia. 

 R$ 1.699,83  40 horas semanais 

FISCAL DE OBRAS 01 Ensino médio.  R$ 1.800,00  40 horas semanais 

FISCAL DE POSTURA CR Curso de nível médio e Carteira Nacional de 

Habilitação Categoria AB. 

 R$ 1.800,00  40 horas semanais 

FISCAL DE 

REGULARIDADE DE 

OBRAS 

CR Curso de nível médio e possuir Carteira 

Nacional de Habilitação Categoria AB. 

 R$ 1.800,00  40 horas semanais 

FISCAL DE 

TRIBUTAÇÃO I 

CR Curso de nível médio com conhecimento em 

informática. 

 R$ 1.800,00  40 horas semanais 

FISCAL SANITARISTA I CR Curso de nível médio e possuir Carteira 

Nacional de Habilitação Categoria AB. 

 R$ 1.800,00  40 horas semanais 

CUIDADOR RECREADOR 

DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL E ENSINO 

FUNDAMENTAL 

05 Formação de nível médio na área de 

magistério ou cursando nível superior na 

área de Licenciatura em pedagogia 

R$ 1.200,00 40 horas semanais 

TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM 

CR Curso Técnico em Enfermagem de nível 

médio, e registro profissional, na forma da 

legislação em vigor. 

 R$ 1.900,00  40 horas semanais 

TÉCNICO EM 

SEGURANÇA DO 

TRABALHO 

01 Curso de nível médio e curso técnico de 

Segurança do Trabalho 

 R$ 1.699,83  40 horas semanais 

 

Ensino Fundamental: 

Cargos Vagas Habilitação Necessária para a Posse Vencimento C.H. 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS 

01 Curso de nível fundamental completo, e 

comprovar com conhecimento prático na 

amplitude da função. 

 R$ 900,83  40 horas semanais 

CALCETEIRO CR Curso de nível fundamental completo e 

comprovar conhecimento prático na 

amplitude da função.  

 R$ 1.380,00  40 horas semanais 
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MOTORISTA 01 Curso de nível fundamental completo e 

Carteira Nacional de Habilitação, prevista no 

código Nacional de trânsito Categoria D. 

 R$ 1.310,01  40 horas semanais 

OPERADOR DE 

ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA 

PROFUNDA (POCLAIN) 

CR Curso de nível fundamental completo e 

Carteira Nacional de Habilitação Categoria 

D e conhecimentos básicos da função. 

 R$ 2.826,09  40 horas semanais 

OPERADOR DE 

MÁQUINAS 

01 Curso de nível fundamental completo e 

Carteira Nacional de Habilitação Categoria 

D. 

 R$ 1.472,13  40 horas semanais 

OPERADOR DE 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

CR Curso de nível fundamental completo e 

Carteira Nacional de Habilitação Categoria 

D. 

 R$ 1.472,13  40 horas semanais 

SERVENTE 02 Curso de nível fundamental completo.  R$ 900,83  40 horas semanais 

VIGIA CR Curso de nível fundamental completo e curso 

oficial de formação. 

 R$ 900,83  40 horas semanais 

em escala de 

revezamento 

 
CR = Cadastro de Reserva 
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ANEXO II 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA OBJETIVA 
 

CONTEÚDO DE CONHECIMENTOS GERAIS PARA AOS CARGOS DE NIVEL FUNDAMENTAL 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: 
Compreensão de textos – O verbo – Estrutura do período, da oração e da frase – Ortografia, acentuação e 
pontuação - Denotação e conotação – Fonologia – Classes Gramaticais – Formação de Palavras. 
 
MATEMÁTICA: 
Conjuntos numéricos (números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, complexos) e suas operações; 
Sistemas de Medidas: comprimento, área, volume, capacidade volumétrica, massa, ângulo e tempo; Regra 
de Três (simples, composta, diretamente proporcional e inversamente proporcional), razões e proporções; 
Juros Simples. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: 
História e geografia do Brasil, de Santa Catarina e de Araquari. Aspectos econômicos, políticos e sociais do 
Brasil, de Santa Catarina e de Araquari. Atualidades do Brasil e do mundo. Esportes, turismo e lazer. 
 

 
CONTEÚDO DE CONHECIMENTOS GERAIS COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR 

 
LÍNGUA PORTUGUESA: 
Compreensão de textos – Textos não literários de diversos tipos, textos literários de autores brasileiros: 
crônica, conto, novela, romance, poema, teatro. Literatura – A literatura brasileira: das origens aos nossos 
dias. Conhecimento linguístico – Morfossintaxe: o nome e seus determinantes. O verbo. As palavras de 
relação – Estrutura do período, da oração e da frase – Concordância nominal e verbal – Regência nominal e 
verbal – Colocação pronominal – Estrutura do parágrafo – Ortografia, acentuação e pontuação. Estilística: 
Denotação e conotação. Figuras de linguagem: figuras de palavras, figuras de sintaxe e figuras de 
pensamento. 
 
MATEMÁTICA: 
Conjuntos numéricos (números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, complexos) e suas operações; 
Sistemas de Medidas: comprimento, área, volume, capacidade volumétrica, massa, ângulo e tempo; Regra 
de Três (simples, composta, diretamente proporcional e inversamente proporcional), razões e proporções; 
Estatística: termos de uma pesquisa estatística, Representação e Interpretação Gráfica, medidas de 
tendência central, medidas de dispersão, testes de significância; Cálculos algébricos, produtos notáveis, 
fatoração de expressões algébricas, simplificação de expressões algébricas; Equações, Inequações, sistemas 
polinomiais de 1º e 2º grau; Sequencias e Progressões; Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares; 
Análise Combinatória; - Probabilidade; Matemática Financeira: Juros simples e compostos; Estudo de 
funções: 1º grau, 2º grau, exponencial, logarítmica e trigonométrica; Geometria Plana e Espacial, 
trigonometria: no triângulo retângulo e triângulos quaisquer; Geometria Analítica: ponto, reta, 
circunferência e cônicas; Polinômios e equações polinomiais. 
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES: 
História e geografia do Mundo, do Brasil, de Santa Catarina e de Araquari. Aspectos econômicos, políticos e 
sociais do mundo, do Brasil, de Santa Catarina e de Araquari. Atualidades do Brasil e do mundo. Esportes, 
turismo e lazer. Economia mundial, nacional, estadual e municipal. Lei Orgânica do Município. Aspectos de 
Ciências, Cultura, Cinema, Artes e Tecnologia. 
 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR CARGO: 
 
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: 
Algoritmos e Estruturas de Dados: Fundamentos de lógica de programação: tipos de dados; operadores; 
expressões; estruturas de controle e repetição; fluxogramas e diagramas de bloco; Estruturas de dados 
homogêneas e heterogêneas: vetores e matrizes, registros, listas, filas, pilhas e árvores; métodos de busca 
e ordenação; recursividade; funções e procedimentos: variáveis locais e globais; utilização de parâmetros. 
Programação Orientada e Objetos: fundamentos; classes concretas e abstratas; interfaces; objetos; 
atributos; métodos; herança; polimorfismo; encapsulamento; construtores e destrutores. Desenvolvimento 
para web: Linguagem PHP, HTML, xHTML, XML, CSS, JAVASCRIPT. Redes de Computadores: Arquiteturas de 
rede; Topologias; Equipamentos de conexão e transmissão; Modelo OSI da ISO, Arquitetura e protocolos 
TCP/IP; Nível de aplicação TCP/IP: DNS, FTP, NFS, TELNET, SMTP, HTTP e SNMP. Ambiente UNIX: Instalação 
e suporte a TCP/IP, DHCP, DNS, NIS, CIFS, NFS, serviços de impressão em rede, Integração com ambiente 
Windows; Ambiente Microsoft Windows 2000/2003: Instalação e suporte de TCP/IP, DHCP, DNS; Active 
Directory, IIS, Terminal Service; Serviços de arquivo e impressão em rede; Integração com ambiente UNIX. 
Gestão de Segurança da Informação: Conceitos gerais; Políticas de Segurança de Informação; Classificação 
de Informações; Norma ISSO 27001. Desenvolvimento de Sistemas: Gerência de projetos. Processo de 
Software. Linguagem de Modelagem Unificada (UML); Padrões de Projeto de Software (Design Patterns). 
Garantia de Qualidade de Software. Técnicas de Teste de Software. Banco de Dados: Conceitos e 
arquitetura de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD); Modelagem de dados e projeto lógico 
de banco de dados relacional; a linguagem SQL; Controle de transações; Indexação e hashing; 
Processamento da consulta; Controle de concorrência. Segurança Computacional: criptografia simétrica e 
assimétrica; assinatura digital, certificado digital, características do DES, AES e RSA; funções hash (MD5 e 
SHA-1).  Lei Orgânica do Município. Noções de Informática Básica: Windows, Word, Excel e Navegadores de 
Internet. Conhecimentos inerentes à função observando-se a prática do dia-a-dia. 
 
ASSISTENTE SOCIAL: 
Políticas Sociais Públicas no Brasil. A evolução histórica do Serviço Social no Brasil. As influências europeia e 
norte-americana. O movimento de reconceitualização do Serviço Social no Brasil e na América Latina. 
Construção do conhecimento na trajetória histórica da profissão. As questões teoricometodológicas do 
Serviço Social: métodos, instrumentais técnicos-operativos. A pesquisa social e sua relação com a prática do 
Serviço Social. Serviço Social e Assistência Social: trajetória, história e debate contemporâneo. 
Planejamento e administração no Serviço Social: tendências, os aspectos da prática profissional e a prática 
institucional. O processo de trabalho no Serviço Social. Interdisciplinaridade. Movimentos sociais. Terceiro 
Setor. Fundamentos Legais: Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Orgânica da Assistência Social. 
Código de Ética do Assistente Social. Seguridade Social. Sistema Único de Saúde. Sistema Único de 
Assistência Social. Política Nacional do Idoso; Sistema único de Assistência Social - SUAS, Programas, 
serviços e metodologia do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Programas, serviços e 
metodologia do centro de referência especializado de Assistência Social - CREAS. Conhecimentos inerentes 
à função observando-se a prática do dia-a-dia. Lei Orgânica Municipal, Lei 8429/1992 (improbidade 
administrativa), Lei Federal Nº 8.662/93 (regulamenta a profissão do Assistente Social). Estatuto do Idoso. 
Estatuto das Pessoas com Deficiência. Lei Orgânica do Município. Noções de Informática Básica: Windows, 
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Word, Excel e Navegadores de Internet. Conhecimentos inerentes à função observando-se a prática do dia-
a-dia. 
 
CONTADOR: 
Contabilidade Geral; Contabilidade de custos; Legislação e ética profissional do contabilista; Princípios 
fundamentais de contabilidade e Normas brasileiras de contabilidade. Contabilidade Pública. Contabilidade 
Gerencial. Teoria da Contabilidade. Noções sobre auditoria. Noções gerais, campo de aplicação, objeto, 
comparações com a contabilidade empresarial. Regimes contábeis: Conceito, princípios, regimes e regime 
adotado no Brasil. Orçamento público: Significado e processo, definição, princípios orçamentários, ciclo 
orçamentário, orçamento por programas, categorias de programação, orçamento base zero. Receita 
pública: Conceito, classificação, receita orçamentária e extra orçamentária, estágios, restituição e anulação 
de receitas, escrituração, dívida ativa. Despesa pública: Conceito e classificação. Licitação; Conceito, 
legislação aplicada, edital, modalidades de licitação. Estágios da despesa: fixação da despesa, empenho, 
liquidação da despesa. Restos a pagar, divida pública e regime de adiantamento. Patrimônio público: 
Variações patrimoniais, variações ativas e passivas e suas escrituração. Créditos adicionais: Conceito, 
classificação e escrituração. Balanços: Conceito, balanço orçamentário, financeiro e patrimonial. Tomadas e 
prestações de contas, controle interno e externo. Tributos e impostos. Alienações; Licitação: conceitos e 
aplicações; Modalidades de licitação: limites; publicidade; convite, tomada de preços, concorrência; 
Habilitação na licitação; Tipos de Licitação; Contratos Administrativos. Lei Complementar nº 101/2000 - 
Responsabilidade Fiscal; Lei Federal 8.666/93 e suas alterações: Dispõe sobre normas para licitações e 
contratos da Administração Pública; Lei Federal nº 4.320/1964 - Orçamento, Receita e Despesa Pública; Lei 
Complementar nº 101-2000 - Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 
gestão fiscal; Código Tributário Nacional; Tributos; Tarifas e Preços Públicos; Constituição Federal: Da 
repartição das receitas tributárias (artigos 157 a 162); Das Finanças Públicas - Normas Gerais (artigos 163 a 
169); da fiscalização contábil, financeira e orçamentária (artigos 70 a 75). Conhecimentos inerentes à 
função observando-se a prática do dia-a-dia. Lei Orgânica Municipal. Noções de Informática Básica: 
Windows, Word, Excel e Navegadores de Internet. 
 
ENFERMEIRO: 
Atenção à saúde da mulher no ciclo reprodutivo. Planejamento e Assistência de enfermagem ao parto, 
préparto, puerpério (Baixo e Alto Risco), urgências e emergências maternas. Planejamento e assistência de 
Enfermagem à Criança na Unidade Pediátrica e UTI Neonatal com distúrbio gastrintestinal, respiratório, 
geniturinário, hematológico, cardiovascular, endócrino, neurológico, e metabólico. Atenção humanizada à 
mulher, criança e família. Aspectos básicos da assistência de enfermagem médico-cirúrgica. Assistência de 
enfermagem ao paciente portador de doença crônico-degenerativa, causas da doença e métodos de 
tratamento. Assistência de enfermagem pré e pós operatória com ações de enfermagem na realização de 
curativos. Assistência de enfermagem ao indivíduo acometido de distúrbios cardiovasculares, renais e 
respiratórios, em situações de urgência/emergência e em Unidade de Terapia Intensiva. Assistência de 
enfermagem nos distúrbios e/ou afecções imunológicas e de doenças infecto-parasitárias. Prevenção e 
controle da Infecção Hospitalar. Terapia medicamentosa. Intervenções de enfermagem no preparo, 
esterilização. Atualidades relativas à profissão. Lei Orgânica do Município. Noções de Informática Básica: 
Windows, Word, Excel e Navegadores de Internet. Conhecimentos inerentes à função observando-se a 
prática do dia-a-dia. 
 
FARMACÊUTICO: 
Dispensação ou manipulação de fórmulas magistrais e farmacopéicas. Farmacocinética. Farmacodinâmica. 
Agonistas e antagonistas adrenérgicos. Drogas que atuam no sistema nervoso central: hipnóticos, sedativos 
e ansiolíticos. Drogas anticonvulsivantes; hipnoanalgésicos; drogas antidepressivas; analgésicos e 
antiinflamatórios (esteroidais e não esteroidais); drogas diuréticas; drogas cardiovasculares; anti-
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hipertensivos, antiarrítmicos. Drogas que atuam no sistema gastrointestinal: fármacos que controlam a 
acidez gástrica. Drogas antiparasitárias: escabicida e parasiticida. Drogas antimicrobianas: penicilinas, 
cefalosporinas, cloranfenicol, eritromicina, aminoglicosideos. Interações farmacológicas: interação 
medicamento Estrutura física e organizacional da farmácia popular; Gerenciamento de medicamentos e de 
produtos farmacêuticos de uso hospitalar; Seleção de medicamentos, Sistema de Distribuição de 
Medicamentos; Comissão de Farmácia e Terapêutica; Papel da Farmácia no Controle das Infecções 
Hospitalares; Farmacovigilância Hospitalar; Farmacoepidemiologia; Farmacoeconomia; Terapia 
Antineoplásica (quimioterapia); Nutrição Parenteral; Estudos de utilização de medicamentos; Farmácia 
Clínica e Atenção Farmacêutica; Cálculos em Farmácia Hospitalar. Medicamentos Genéricos (Lei Federal 
9787/1999) Medicamentos Controlados Portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária (Ministério da Saúde 
344/98). Lei Orgânica do Município. Noções de Informática Básica: Windows, Word, Excel e Navegadores 
de Internet. Conhecimentos inerentes à função observando-se a prática do dia-a-dia. 
 
FISCAL DE TRIBUTAÇÃO: 
Noções de Direito Constitucional. Tributação e Orçamento. Sistema Tributário Nacional. Princípios 
constitucionais tributários. Repartição constitucional de competências tributárias. Noções de Direito 
Administrativo. Teoria geral do Ato Administrativo: conceito, classificação, espécies, elementos, requisitos e 
atributos do ato administrativo. Direito Tributário. Conceito. Princípios. Normas gerais tributárias. 
Legislação Tributária: Vigência, interpretação, integração e aplicação. Conceito de tributo e espécies 
incluídas na competência tributária municipal. Incidência. Não Incidência. Imunidade. Isenção. Obrigação 
tributária: Principal e acessória. Hipótese de Incidência. Fato gerador. Sujeitos ativos e passivos. 
Contribuinte e Responsável. Responsabilidade Solidária e supletiva. Capacidade tributária. Domicílio 
tributário. Crédito tributário: natureza, conceito, constituição, suspensão, extinção e exclusão. Lançamento: 
conceito, espécies, requisitos, efeitos, impugnação e revisão. Administração Tributária. Fiscalização: termos 
e procedimentos. Sigilo Fiscal. Fiscalização das empresas optantes pelo Simples Nacional. Dívida ativa: 
Requisitos e efeitos da Inscrição. Certidão negativa. Prescrição e decadência. Renúncia de receitas. 
Infração, Fraude e Crimes contra a ordem tributária (Lei 8.137/90). Lei Complementar n.º 116, de 31 de 
julho de 2003 e suas alterações. O ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza: Incidência; Não 
Incidência; Fato Gerador; Serviços Tributáveis; Lista de serviços; Estabelecimento Prestador; Sujeito 
passivo; Contribuinte; Responsável; Base de cálculo; Alíquota; Preço do serviço. O ITBI - Imposto sobre a 
Transmissão inter vivos de Bens Imóveis: Fato gerador, Base de Cálculo, Sujeito Passivo. O IPTU - Imposto 
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana: Fato gerador, Base de Cálculo, Sujeito Passivo. Legislação 
Tributária do Município. Código Tributário Municipal, legislação esparsa e regulamentos. Noções de Direito 
Civil. Pessoas Naturais e Jurídicas. Atos jurídicos lícitos. Atos ilícitos. Negócio jurídico. Contratos e espécies. 
A empresa, o empresário, a sociedade, o estabelecimento, nome empresarial e escrituração. Posse e 
Propriedade: conceito, aquisição e perda. Contabilidade. Conceito, noções básicas, objeto, finalidade, 
usuários e funções. Patrimônio: conceito, bens, direitos e obrigações. Equação patrimonial, origem e 
aplicação de recursos. Conceitos contábeis básicos: contas, lançamentos, método das partidas dobradas. 
Balanço patrimonial: apresentação e composição. Apresentação da demonstração do resultado. Auditoria. 
Conceito e espécies. Procedimentos de Auditoria. Papéis de Trabalho. Fraude e erro. Planejamento de 
Auditoria. Relevância. Risco de Auditoria. Aplicação de procedimentos de Auditoria. Relatório de Auditoria. 
Lei Orgânica Municipal.  Noções de Informática Básica: Windows, Word, Excel e Navegadores de Internet. 
Conhecimentos inerentes à função observando-se a prática do dia-a-dia. 
 
FISCAL SANITARISTA: 
Noções de instalações hidrossanitárias e de coleta e tratamento e emissão de dejetos sólidos em 
edificações para fins habitacionais, comerciais, industriais e de prestação de serviços; Noções de 
tratamento de lixo orgânico, tóxico, poluente, danoso ao meio ambiente; Normas de higiene e de 
segurança para a saúde pública na produção, manuseio, armazenagem e comercialização de alimentos; 
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Normas de comercialização de produtos como remédios e agrotóxicos; Normas de segurança para abate, 
distribuição e comercialização de carnes; Histórico do combate às doenças transmissíveis no Brasil, A 
Cadeia Epidemiológica das doenças transmissíveis, Agentes infecciosos e suas propriedades, Conceitos 
Básicos usados em Epidemiologia, Noções Básicas de Epidemiologia Descritiva, Indicadores de Saúde 
(medidas de saúde coletiva - coeficiente, taxa) e utilização nos serviços de saúde, Lei nº 8.080/90 e Lei 
12.401/11, Conhecimento da Portaria n 1943/MG/MS de 18.10.01 referente Doenças de Notificação 
Compulsória, Organização do Sistema de Vigilância Epidemiológica - Município, Estado e União, Vigilância 
Epidemiológica das doenças imunoprevisíveis, Vigilância Epidemiológica das doenças transmitidas por 
vetores, Vigilância Epidemiológica das doenças diarréicas, Vigilância Epidemiológica das Zoonoses , Sistema 
de Informação em Epidemiologia (notificação, investigação, fluxo das informações), SUS e a vigilância 
epidemiológica. Saneamento. Atribuições do Fiscal Sanitarista. Trabalho em equipe/processo de 
trabalho/comunicação. Mapeamento/territorialização. Avaliação das áreas de risco ambiental e sanitário. 
Diagnóstico comunitário. Sistema de informação em saúde. Participação e mobilização social. Vigilância em 
saúde. Epidemiologia e Análise de situação de saúde. Risco e gerenciamento de risco sanitário. Gestão da 
Vigilância Sanitária / Municipalização / Descentralização. Conceitos: Abrangência, instrumentos de atuação, 
poder de polícia, emissão de autos e documentos legais. Riscos ocupacionais e Saúde do Trabalhador. 
Infrações à legislação sanitária e suas sanções - Lei Federal 6437/77. Alimentos: Manipulação, 
Armazenamento Transporte. Doenças Transmitidas por Alimentos. Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 
- Lei Federal 9782/99 e suas alterações e regulamentações. Código de Posturas do Município. Normas 
gerais de saúde em Santa Catarina – Lei/SC 6.320/83 e suas alterações e Decretos regulamentadores. 
Política Nacional de Saneamento Básico (Lei Federal Nº 11.445, de 2007) e Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (Lei Federal Nº 12.305, de 2010). Lei Orgânica Municipal.  Noções de Informática Básica: Windows, 
Word, Excel e Navegadores de Internet. Conhecimentos inerentes à função observando-se a prática do dia-
a-dia. 
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL E MÉDICO PLANTONISTA: 
Operacionalização da Estratégia Saúde da Família; SUS - Sistema Único de Saúde; Lei Orgânica de Saúde 
8.080/90 e alterações; NOB-SUS/96 - Norma Operacional Básica do SUS e alterações; Lei nº 8142 de 28 de 
dezembro de 1990 e alterações; Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção 
das doenças cardiovasculares: insuficiência cardíaca, insuficiência coronária, arritmias cardíacas, doença 
reumática, tromboses venosas, hipertensão arterial, insuficiência respiratória aguda e crônica, asma, 
doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia 
intersticial, neoplasias, gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, 
insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular de 
cólon, insuficiência renal aguda e crônica, glomeruloneferites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema 
ácido base, nefroletíase, infecções urinárias, hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, 
hipotiroidismo, hipertiroidismo, doenças da hipófise e da adrenal, anemias hipocrônicas, macrocíticas e 
homolíticas, anemia aplástica, leucopenia, púrpuras, distúrbios da coagulação, leucemias e linfomas, 
acidentes de transfusão: osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota, tupus eritematoso sistêmico, 
artrite infecciosa, doença do colágeno; neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente vascular cerebral, 
meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias, alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, 
pânico, depressão; infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, 
coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, 
esquistossomose, leishmaniose, lepstopirose, malária, tracoma, estreptococciais, estafilococciais, doença 
meningocócica, infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses; escabiose. Atualidades relativas à 
profissão. Leis Municipais: Lei Orgânica Municipal.  Noções de Informática Básica: Windows, Word, Excel e 
Navegadores de Internet. Conhecimentos inerentes à função observando-se a prática do dia-a-dia. 
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MÉDICO CARDIOLOGISTA: 
Todo o conteúdo de Médico Clínico Geral e mais: Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular. 
Semiologia do aparelho cardiovascular. Métodos diagnósticos: eletrocardiografia, ecocardiografia, medicina 
nuclear, hemodinâmica, ressonância magnética, radiologia. Cardiopatias congênitas cianóticas e 
acianóticas: diagnóstico e tratamento. Hipertensão arterial. Isquemia miocárdica. Síndromes clínicas 
crônicas e agudas: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e profilaxia. Doença reumática. Valvopatias. 
Diagnóstico e tratamento. Mio cardiopatias. Diagnóstico e tratamento. Insuficiência cardíaca congestiva. 
Doença de Chagas. Arritmias cardíacas. Diagnóstico e tratamento. Distúrbios de condução. Marca-passos 
artificiais. Endocardite infecciosa. Hipertensão pulmonar. Síncope. Doenças do pericárdio. Doenças da 
aorta. Embolia pulmonar. Cor pulmonar. Patologias sistêmicas e aparelho cardiovascular. Infecções 
pulmonares. 
 
MÉDICO CIRURGIÃO: 
Todo o conteúdo de Médico Clínico Geral e mais: Pré e pós-operatório. Infecção em cirurgia. Cicatrização. 
Choque. Trauma. Cirurgia do esôfago, estômago e duodeno. Cirurgia do fígado, vias biliares e pâncreas. 
Cirurgia do intestino delgado. Hérnias. Abdome Agudo. 
 
MÉDICO DERMATOLOGISTA: 
Todo o conteúdo de Médico Clínico Geral e mais: Anatomia e fisiologia da pele; imunopatologia cutânea; 
histopatologia das doenças de pele; dermatoses eczematosas; dermatoses eritemato-pápulo-escamosas; 
dermatose seborréica, psoriasis, ptiriasis rósea de Gilbert, liquen plano, outras formas de liquen; púrpuras; 
pruridos: estrófulo, nodular de Hyde, Hebra, astealósico, anogenital, idiopática; dermatoses vésico-
bolhosas: pênfigos, Duhring Brock, dermatose linear por IgA, herpes gestationes, impetigo herpertiforme; 
acnes; micoses; dermatoses ulcerosas; doenças do tecido conjuntivo; infecções bacterianas da pele; 
doenças sexualmente transmissíveis, AIDS; micoses superficiais; micoses profundas; dermatoviroses; 
escabioses e outras dermatoses parasitárias; dermatoses metabólicas; reações de hipersensibilidade da 
pele: urticária, E. polimorfo, Stevens Jonhson, Lyell e S. SS. SS; dermatoses congênitas e hereditárias; 
tumores da pele; linfomas e outros processos malignos; terapêutica tópica das dermatoses; cirurgia 
dermatológica; leishmaniose; M. H. M. Hansen; aspectos macroscópicos e microscópicos do exame 
micológico direto e cultura; terapêutica sistêmica das dermatoses; manifestação cutânea das doenças 
sistêmicas. 
 
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA: 
Todo o conteúdo de Médico Clínico Geral e mais: Diabetes Mellitus: Diagnóstico Clínico, Diagnóstico 
Laboratorial, Tratamento Ambulatorial, Complicações Crônicas - Diagnóstico e Tratamento, Oculopaticas, 
Neuropatias, Nefropatias, Angiopatias, Hipoglicemias, Resistência Insulínica; Tireoide: Diagnóstico 
Diferencial dos Nódulos Tireoidianos, Câncer de Tireoide - Diagnóstico e Tratamento, Hipertireoidismo, 
Hipotireoidismo, Tireoidites Aguda, Subaguda e Crônica - Diagnóstico e Tratamento; Hiperprolactinemia - 
Diagnóstico e Tratamento, Tumores Hipofisários - Diagnóstico Clínico, Laboratorial e Radiológico, Diabetes 
Insipidus e SIADH, Testes Funcionais do Eixo Hipotálamo-Hipofisário; Adrenal: Síndrome de Cushing - 
Diagnóstico Diferencial e Tratamento, Insuficiência Adrenal - Diagnóstico e Tratamento, Defeitos de Síntese 
de Adrenal, Hiperaldosteronismo e Hipoaldosteronismo, Feocromocitoma; Puberdade; Puberdade Precoce 
- Diagnóstico e Tratamento, Retardam Puberal - Diagnóstico e Tratamento; Reprodução: Amenorreia - 
Diagnóstico Diferencial e Tratamento, Infertilidade Masculina e Feminina, Hirsutismo - Diagnóstico 
Diferencial e Tratamento, Síndrome de Ovários Policísticos, Menopausa e Reposição Hormonal, Tumores 
Ovarianos e Testiculares; Alterações Metabólicas: Diagnóstico Diferencial de Obesidade, Hiperglicemias - 
Diagnóstico e Tratamento, Tratamento Dietético de Obesidade e Hiperlipemias; Paratireoides: 
Hiperparatireoidismo - Diagnóstico e Tratamento, Hipoparatireoidismo - Diagnóstico e Tratamento, 
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Diagnóstico Diferencial das Hipercalcemias, Osteoporose - Diagnóstico e Tratamento, Diagnóstico 
Diferencial dos Distúrbios de Calcificação. 
 
MÉDICO GINECOLOGISTA: 
Todo o conteúdo de Médico Clínico Geral e mais: Gestação humana: anatomia e embriologia do trato 
genital feminino, ovulação e espermatogênese, diagnóstico de gravidez; Fisiologia da gestação: 
endométrio, decídua: menstruação e gravidez, anexos fetais, endocrinologia do ciclo gestativo, 
desenvolvimento morfofuncional do feto, adaptações maternas às prenhes; Assistência pré-natal: pré-
natal, estática fetal, pelve normal; Trabalho de parto - parto normal: fisiologia do trabalho de parto, 
mecanismo do parto, condução do trabalho de parto normal, assistência ao parto, anestesia e analgesia em 
obstetrícia, puerpério normal; Distúrbios do trabalho de parto: discinesias, distócia devido à anormalidade 
na apresenção, posição e no desenvolvimento fetal, distocia devido à anormalidade do trajeto, toco 
traumatismo; Toco cirurgia: fórceps, parto pélvico, grande extração, versão interna e externa, operação 
cesariana. Anormalidade do puerpério: doenças do secundamento, infecção puerperal, mastite, papel da 
obstetra no aleitamento materno; Interrupção da gestação: aborto, gestação ectópica; Doenças da 
placenta e membranas: doenças da placenta, neoplasia trofoblástica gestacional, amniorrexe prematura; 
Doenças específicas da gestação: pré-eclâmpsia, hemorragias do terceiro trimestre, prematuridade, pós-
datismo, gestação múltipla; Anormalidades fetais: genética, diagnóstico pré-natal, drogas na gestação, 
ultrassonografia; Avaliação da vitalidade fetal: cardiotocografia, perfil biofísico fetal, dopiervelocimetria; 
Doenças clínicas intercorrentes do ciclo grávido puerperal: cuidados intensivos e traumatismos, 
cardiopatias, pneumopatias, nefropatias, uropatias, doenças do aparelho digestivo, endocrinopatias, 
doenças do tecido conjuntivo, neuropatias, DST, infecções. 
 
MÉDICO NEUROLOGISTA: 
Todo o conteúdo de Médico Clínico Geral e mais: Infecções do sistema nervoso central. Doenças Vasculares 
Cerebrais. Hipertensão intracraniana. Comas. Epilepsias. Doenças Desmilelinizantes. Doenças 
neuromusculares. Neuropatias periféricas. Demências. Doenças Congênitas. Algias e Cefaleias. Princípios 
gerais da Psicofarmacologia. Doenças Extrapiramidais. Doenças Metabólicas e tóxicas. Sono normal e seus 
distúrbios. Alcoolismo e crise de abstinências. 
 
MÉDICO OFTALMOLOGISTA: 
Todo o conteúdo de Médico Clínico Geral e mais: Afecções da conjuntiva, córnea e esclera. Afecções da 
órbita. Afecções das pálpebras. Afecções das vias lacrimais. Afecções do cristalino. Afeções do trato uveal. 
Anomalias da refração. Manifestações oculares em doenças do sistema nervoso. Manifestações oculares 
em doenças sistêmicas. Noções de Anatomia e Fisiologia ocular. Traumatismos oculares. Tumores oculares. 
Instrumentação para operacionalização de exames de auxlio diágnóstico, tais como biometria ultrassônica, 
retinografia (Angiografia) colorida e fluorescente, fotocoagulação a lazer, campimetria computadorizada e 
mapeamento de retina; princípios básicos, aplicação e utilidade. 
 
MÉDICO ORTOPEDISTA: 
Todo o conteúdo de Médico Clínico Geral e mais: Anatomia do sistema musculoesquelético e Articular. 
Exame físico e semiologia ortopédica. Fraturas, luxações e lesões ligamentares do esqueleto axial: 
mecanismo causal, classificação, diagnóstico e tratamento. Fraturas do membro superior no adulto e na 
criança: mecanismo causal, classificação, diagnóstico e tratamento. Fraturas do membro Inferior no adulto 
e na criança: mecanismo causal, classificação, diagnóstico e tratamento. Afecções Infecciosas do aparelho 
osteomioarticular. Patologias congênitas do esqueleto axial, membros superiores e membros inferiores, na 
criança e no adulto. Vias de acesso em cirurgia traumato-ortopedicas. Lesões tumorais e pseudo tumorais 
na criança e no adulto, que afetam o aparelho osteomioarticular. Desordens adquiridas acometendo a 
cartilagem de crescimento. Embriologia, fisiologia do aparelho osteomioarticular. Propedêutica e 
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tratamento das deformidades angulares e rotacionais, que acometem o esqueleto axial e apendicular. 
Radiologia convencional e avançada: TC, RM, US. Navegação. Propedêutica e tratamento das afecções 
degenerativas que acometem o esqueleto axial e apendicular. Doenças Ocupacionais Relacionadas ao 
Trabalho-DORT (ex- L.E.R.). Afecções da Coluna Vertebral-Cervicobraquialgias,Dorsalgias,Lombalgias e 
Lombociatalgias Agudas e Crônicas. Urgências em Traumato-ortopedicas e Emergências Traumato-
ortopedicas. Doenças Osteometabólicas. 
 
MÉDICO PEDIATRA: 
Todo o conteúdo de Médico Clínico Geral e mais: Crescimento e desenvolvimento da criança: do período 
neonatal à adolescência. Alimentação da criança e do adolescente. Morbidade e mortalidade na infância. 
Imunizações na criança e adolescência. Prevenção de acidentes na infância. Assistência à criança vítima de 
violência. Anemias. Parasitoses intestinais. Distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Baixa estatura. 
Obesidade. Infecções urinárias. Hematúrias. Enurese. Encoprese. Constipação crônica funcional na infância. 
Atendimento ambulatorial da criança com necessidades especiais. Dificuldades escolares. Distúrbios 
psicológicos mais frequentes em pediatria. Dores recorrentes na infância. Abordagem do sopro cardíaco na 
criança. Adenomegalias. Infecções congênitas. Asma brônquica. Abordagem do lactente chiador. Infecções 
de vias aéreas superiores e inferiores. Infecções pulmonares bacterianas. Tuberculose na criança. 
 
MÉDICO PSIQUIATRA: 
Todo o conteúdo de Médico Clínico Geral e mais: Psicopatologia. Delirium, demência, transtornos 
amnésicos e outros transtornos cognitivos; Transtornos relacionados ao uso de substâncias psicoativas; 
Esquizofrenia e outros transtornos psicóticos; Transtornos do humor; Transtornos de ansiedade; 
Transtornos somatoformes; Transtornos alimentares; Transtornos do sono; Transtornos de adaptação e 
transtorno de estresse pós-traumático; Transtornos dissociativos; Transtornos da identidade e da 
preferência sexual; Transtornos da personalidade; Transtornos factícios, simulação, não adesão ao 
tratamento; Transtornos emocionais e comportamentais com início usualmente ocorrendo durante a 
infância ou adolescência; Inter consulta psiquiátrica; Emergências psiquiátricas; Psicoterapias; 
Psicofarmacologia e Psicofarmacoterapia; Eletroconvulsoterapia e outras terapias biológicas. 
 
NUTRICIONISTA: 
Conhecimentos gerais da profissão de Nutricionista: Conceitos, generalidades, classificação e definições 
sobre alimentos e nutrição. Nutrição Básica: Cálculo de NPDcal e IMC. Classificação de macro e 
micronutrientes (funções, interações, necessidades e recomendações). Metabolismo energético. 
Composição do corpo humano e as substâncias necessárias ao organismo no período de formação, 
crescimento e desenvolvimento. Fisiopatologia, prevenção e controle de doenças nutricionais. Tratamentos 
Dietoterápicos (no Diabetes, Hipertensão arterial, Doenças renais, Doenças hepáticas, Fenilcetonúria, 
Obesidade, Oncologia e etc.). Planejamento e produção de refeições em Serviços de Alimentação. 
Segurança Alimentar e legislação aplicada. Métodos de conservação dos alimentos. Causas de deterioração 
dos alimentos. Guias alimentares. Composição de dietas equilibradas. Nutrição clínica. Fisiologia e 
Avaliação do estado nutricional. Alimentação Coletiva. Alimentação Escolar. DTAs (Doenças transmitidas 
por alimentos). Planejamento de cardápios. Alimentação e Nutrição. Núcleos de Apoio à Família. Saúde 
Coletiva (Saúde Pública): Políticas Públicas na Área de Alimentação e Nutrição. Monitoramento e avaliação 
das práticas de promoção à saúde. Alimentação e Nutrição para grupos da população (crianças, 
adolescentes, gestantes, adultos e idosos). Políticas públicas de saúde. NASF (Núcleo de apoio à saúde da 
família). Promoção de práticas de promoção à saúde. Ética profissional. Conhecimentos inerentes 
observando-se a prática do dia-a-dia. Lei Orgânica Municipal. Noções de Informática Básica: Windows, 
Word, Excel e Navegadores de Internet. Conhecimentos inerentes à função observando-se a prática do dia-
a-dia. 
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ODONTÓLOGO: 
Medicina oral; odontologia hospitalar; história da doença, história médica e odontológica, exames gerais e 
específicos, imunologia. Odontologia social: caracterização, hierarquização, métodos de prevenção, 
tratamentos dos principais problemas, índices. Farmacologia e terapêutica: mecanismos básicos de ação 
das drogas; efeitos sobre o sistema nervoso; psicofarmacologia. Anestesiologia: dor, sedação, anestesia 
local e geral. Procedimentos odontológicos: preparos cavitários; cirurgia e traumatologia buco-maxilofacial; 
periodontia; radiologia; endodontia; prótese, oclusão. Prevenção da cárie dentária e das periodontopatias. 
Odontopediatria e ortodontia preventiva na clínica odontológica. Ortodontia. Microbiologia e patologia 
oral: principais manifestações. Dentística. Halitose. Controle de infecções e a prática odontológica em 
tempos de AIDS. Interações medicamentosas. Uso na clínica odontológica. A psicologia da dor: aspectos de 
interesse do cirurgião-dentista. Aplicação dos fluoretos na clínica restauradora. Importância de anamnese 
para diagnóstico, prognóstico e tratamento das enfermidades da cavidade bucal. Biossegurança em 
odontologia. Odontologia legal e deondontologia. Regulamentação das normas de biossegurança em 
odontologia. Ética odontológica. Atualidades relativas à profissão. Lei Orgânica Municipal. Noções de 
Informática Básica: Windows, Word, Excel e Navegadores de Internet. Conhecimentos inerentes à função 
observando-se a prática do dia-a-dia. 
 
PSICÓLOGO: 
Atendimento de idosos, alcoólatras e drogados; 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, socialização 
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 
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desenvolvimento de Pessoal. Legislação: Constituição Federal, em seus Artigos: 196, 197, 198, 199 e 200. 
Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1.990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em seus Artigos: 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13 e 14. Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1.990, que dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências, todo o teor. Lei nº 8.142, de 28 de Dezembro de 1.990, que dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências, todo teor. Lei nº 
8.742, de 07 de Dezembro de 1.993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social, todo teor. Lei nº 
8.842, de 04 de Janeiro de 1.994, que dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o Conselho Nacional do 
Idoso e dá outras providências todo o teor. Lei nº 10.741, de 1º de Outubro de 2.003 (Estatuto do Idoso), 
em seus Artigos: 15, 16, 17, 18 e 19. Lei nº 11.350, de 05 de Outubro de 2.006, todo teor. Lei nº 12.288, de 
20 de Julho de 2.010. (Estatuto da Igualdade Racial), em seus Artigos: 6, 7 e 8. Resolução nº 333, de 04 de 
novembro de 2.003, que aprova as diretrizes para criação, reformulação, estruturação e funcionamento 
dos Conselhos de Saúde. Portaria nº 373, de 27 de Fevereiro de 2.002, (NOAS-SUS 01/2002), todo teor. 
Portaria nº 399/GM, de 22 de Fevereiro de 2.006, todo teor. Portaria nº 648/GM, de 28 de Março de 2.006, 
todo teor. Lei Orgânica Municipal. Noções de Informática Básica: Windows, Word, Excel e Navegadores de 
Internet. Conhecimentos inerentes à função observando-se a prática do dia-a-dia. 
 
PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS: 
Currículo Escolar: sentido amplo e especifico do planejamento curricular, interdisciplinaridade, diversidade; 
Processos de Ensino Aprendizagem: conceituação apropriação e elaboração de conceitos científicos, 
mediação professor-aluno, plano de aula, procedimentos metodológicos e teoria da atividade; Direitos de 
Aprendizagem do aluno; Relacionamento Professor x Aluno, Função e papel da escola, Problemas de 
aprendizagem; Sequência Didática; Avaliação da aprendizagem: conceitos e procedimentos; Legislação da 
educação básica; Lei nº 9.394/96 LDB; Lei nº 10.639 de 09 de Janeiro de 2003 – Educação das Relações 
Étnico-raciais. Constituição Federal, na parte referente à Educação; e ECA (Estatuto da Criança e do 
Adolescente); - Proposta Curricular de Santa Catarina, PCN’S. DIDÁTICA GERAL. Tendências Pedagógicas, 
Papel do Professor, Decroly, Maria Montessori, Freinet, Rosseau, Vygotsky, Piaget, Paulo Freire, - Psicologia 
da Aprendizagem e do Desenvolvimento; Execução de atividades afins, observando se a pratica do dia a dia. 
Sistema de escrita alfabético ortográfica: compreensão e valorização da cultura escrita, apropriação do 
sistema de escrita, leitura, produção de textos escritos, desenvolvimento da oralidade; Conceitos: língua e 
ensino da língua, alfabetização, letramento; A infância e sua singularidade na educação básica; Articulação 
dos conceitos: infância, brincadeira, ludicidade, desenvolvimento e aprendizagem; Avaliação do/no 
processo de alfabetização e letramento; Gêneros textuais orais e escritos; Conceitos: movimento, tempo, 
cultura, fontes históricas, espaços, paisagem, sociedade, trabalho, natureza e representação, ambiente, 
relação entre ser humano e ambiente; Os campos conceituais da Matemática: numéricos, algébricos, 
geométricos e tratamento da informação. Lei Orgânica do Município. Conhecimentos de Informática: 
Word, Excel e Navegadores de Internet nas versões a partir de 2003. Conhecimentos inerentes à função 
observando-se a prática do dia-a-dia. 
 
PROFESSOR DE ARTES: 
Artes visuais: elementos de visualidade e suas relações; comunicação na contemporaneidade; - Artes 
Plásticas: História geral das artes; história e ensino das artes no Brasil; - Artes: Conceitos e generalidades, 
fatos históricos, sua importância no contexto educacional no Brasil e no Mundo; - Pintores Brasileiros. Lei 
nº 9.394/96 LDB; Lei nº 10.639 de 09 de Janeiro de 2003 – Educação das Relações Étnico-raciais. 
Constituição Federal, na parte referente à Educação; e ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente); - 
Proposta Curricular de Santa Catarina, PCN’S. DIDÁTICA GERAL. Lei Orgânica do Município. Conhecimentos 
de Informática: Word, Excel e Navegadores de Internet nas versões a partir de 2003. Conhecimentos 
inerentes à função observando-se a prática do dia-a-dia. 
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PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: 
Didática Geral; - Históricos Conceitos e generalidades; - Conhecimento teórico prático das modalidades 
esportivas; - Concepções psicomotoras na educação física escolar; - Educação Física e o desenvolvimento 
humano; - Metodologia para o ensino da Educação Física; - As teorias da Educação Física e do Esporte; - As 
qualidades físicas na Educação Física e desportos; - Biologia do esporte; - Fisiologia do exercício.  Anatomia 
Humana; - Dimensões filosóficas, antropológicas e sociais aplicadas à Educação e ao Esporte: Lazer e as 
interfaces com a Educação Física, esporte, mídia e os desdobramentos na Educação Física; - Dimensões 
biológicas aplicadas à Educação Física e ao Esporte: as mudanças fisiológicas resultantes da atividade física; 
- Educação física escolar e cidadania; os objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação na Educação Física 
Escolar; - Esporte e Jogos na Escola: competição, cooperação e transformação didático-pedagógica; 
Crescimento e desenvolvimento motor; Planejamento educacional; projeto político-pedagógico; sistema de 
ensino; sistema de avaliação do rendimento para a progressão escolar do educando. Lei nº 9.394/96 LDB; 
Lei nº 10.639 de 09 de Janeiro de 2003 – Educação das Relações Étnico-raciais. Constituição Federal, na 
parte referente à Educação; e ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente); - Proposta Curricular de Santa 
Catarina, PCN’S. Lei Orgânica do Município. Conhecimentos de Informática: Word, Excel e Navegadores de 
Internet nas versões a partir de 2003. Conhecimentos inerentes à função observando-se a prática do dia-a-
dia. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL: 
Direitos de Aprendizagem do aluno; Relacionamento Professor x Aluno, Função e papel da escola, 
Problemas de aprendizagem, Fatores físicos, psíquicos e sociais; Educação no mundo atual, Recreação: 
Atividades recreativas, Aprendizagem: Leitura/Escrita, Didática: métodos, técnicas, recursos/material 
didático, Processo Ensino-aprendizagem: avaliação, Planejamento de aula: habilidade objetivos à avaliação, 
Desenvolvimento da linguagem oral, escrita, audição e leitura, métodos, técnicas e habilidades, 
Instrumentos/Atividades Pedagógicas, Métodos de Alfabetização Tendências Pedagógicas, Papel do 
Professor, Decroly, Maria Montessouri, Freinet, Rosseau, Vygotsky, Piaget, Paulo Freire, Psicologia da 
Educação. Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento; Didática Geral. Direitos de Aprendizagem do 
aluno, Importância dos gêneros textuais e do lúdico no ciclo de alfabetização, Currículo e articulação das 
áreas do conhecimento, Avaliação no ciclo de alfabetização e retenção do aluno, planejamento do 
professor (rotina, sequência didática, projeto didático), Legislação da educação básica; Lei nº 9.394/96 LDB; 
Lei nº 10.639 de 09 de Janeiro de 2003 – Educação das Relações Étnico-raciais. Constituição Federal, na 
parte referente à Educação; e ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente); - Proposta Curricular de Santa 
Catarina, PCN’S. DIDÁTICA GERAL. Lei Orgânica do Município. Conhecimentos de Informática: Word, Excel e 
Navegadores de Internet nas versões a partir de 2003. Conhecimentos inerentes à função observando-se a 
prática do dia-a-dia. 
 
PROFESSOR DE INGLÊS: 
A metodologia da Língua Estrangeira; - Proposta Curricular de Língua Estrangeira Moderna; - O ensino de 
língua para a comunicação; - Dimensões comunicativas do inglês; - Construção da leitura e da escrita da 
Língua Estrangeira; - A escrita e a linguagem oral do inglês; - A natureza sociointernacional da linguagem; - 
O processo ensino e aprendizagem da Língua Estrangeira; - Interpretação de texto; - Gramática; - 
Ortografia; Verb Forms (affirmative/interrogative/negative): The present simple; the present continuous; 
the past simple; the past continuous; the present perfect; the present perfect continuous ; the past perfect; 
the future; the near future; the future continuous .Modals and auxiliary verbs.Phrasal Verbs. Used to/get 
used to/be used to. If clauses and other conditionals. The Infinitive and the "-ing" form. Reported Speech. 
Articles: indefinite and definite articles. Nouns: singular and plural; countable and uncountable nouns. 
Quantifiers: much, many, a lot, little, few etc. Pronouns: subjective and objective pronouns; 
demonstratives; reflexive and emphatic pronouns: indefinite pronouns; possessive pronouns. Adjectives: 
the use and position of adjectives; comparatives and superlatives; adjectives ending in "-ed" and "-ing"; 
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possessive adjectives. Adverbs: of manner, of frequency, time and place; adverbs of degree; "too" and 
"enough". Prepositions and Preposition Phrases. Prepositions/Link words. Relative clauses: with "who, 
which, that"; "where, whose, what"; defining and non-defining relative clauses; clauses with "-ing" or a past 
participle; "with" in identifying phases. Word order. Vocabulary, antonyms, synonyms, false cognates, 
meanings, idioms, collocations, ambiguity. Pronunciation: vowel sounds, consonant sounds, "-ed sounds", 
plural sounds. Reading Comprehension. Didática Geral. Planejamento educacional; projeto político-
pedagógico; sistema de ensino; sistema de avaliação do rendimento para a progressão escolar do 
educando. Lei nº 9.394/96 LDB; Lei nº 10.639 de 09 de Janeiro de 2003 – Educação das Relações Étnico-
raciais. Constituição Federal, na parte referente à Educação; e ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente); - 
Proposta Curricular de Santa Catarina, PCN’S. DIDÁTICA GERAL. Lei Orgânica do Município. Conhecimentos 
de Informática: Word, Excel e Navegadores de Internet nas versões a partir de 2003. Conhecimentos 
inerentes à função observando-se a prática do dia-a-dia. 
 
TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS: 
Fundamentos e princípios da educação inclusiva. Inclusão escolar de alunos surdos. Legislação educacional 
que dispõe sobre a língua brasileira de sinais. Lei Federal nº 10.098/00, que estabelece normas gerais e 
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida. Histórico das línguas de sinais. Cultura e identidades surdas. Universais linguísticos e 
as línguas de sinais. Linguagem e cognição. Estrutura gramatical da LIBRAS (fonologia, sintaxe, morfologia – 
incluindo uso de classificadores, semântico-pragmática). Didática Geral. Planejamento educacional; projeto 
político-pedagógico; sistema de ensino; sistema de avaliação do rendimento para a progressão escolar do 
educando. Lei nº 9.394/96 LDB; Lei nº 10.639 de 09 de Janeiro de 2003 – Educação das Relações Étnico-
raciais. Constituição Federal, na parte referente à Educação; e ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente); - 
Proposta Curricular de Santa Catarina, PCN’S. DIDÁTICA GERAL. Lei Orgânica do Município. Conhecimentos 
de Informática: Word, Excel e Navegadores de Internet nas versões a partir de 2003. Conhecimentos 
inerentes à função observando-se a prática do dia-a-dia. 
 
ADMINISTRADOR ESCOLAR: 
O ambiente e sua organização, rotinas de trabalho, organização e utilização do material de escritório, de 
consumo e permanente; O arquivo: conceito, tipos de arquivo, acessórios para arquivamento de papéis e 
fichas, sistemas de arquivamento, técnicas de arquivamento; A correspondência: conceito, tipos, estrutura 
da redação, abreviaturas mais usadas, a digitação. O protocolo: recepção, classificação, registro e 
distribuição; A documentação: conceito e importância, processos, tramitação. Recepção de pessoas e 
mensagens: identificação, pretensões, orientações, encaminhamento aos setores e pessoas devidas. 
Almoxarifado: registro e controle. Relações humanas: Sigilo e ética profissional; Relacionamento 
Interpessoal: a importância do autoconhecimento, diferenças individuais, temperamento, caráter, 
personalidade, superação de conflitos no relacionamento, capacidade de empatia; Comunicação: emissor e 
receptor, canais de comunicação, mensagens, códigos, interpretações, ruídos na comunicação. Noções 
básicas de Relações Humanas no trabalho. Ética profissional. Organização de arquivos, a escrituração e 
trato da documentação da gestão escolar. Técnicas de arquivamento. Técnicas de classificação de 
arquivamento. Escrituração Escolar. Características dos Livros de Registros Escolares. Atos Legais da Escola. 
Proposta Pedagógica. Regimento Escolar. Plano de Curso e Plano de Ensino. Lei nº 9.394/96 LDB; Lei nº 
10.639 de 09 de Janeiro de 2003 – Educação das Relações Étnico-raciais. Constituição Federal, na parte 
referente à Educação; e ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente); - Proposta Curricular de Santa 
Catarina, PCN’S. DIDÁTICA GERAL. Lei Orgânica do Município. Conhecimentos de Informática: Word, Excel e 
Navegadores de Internet nas versões a partir de 2003. Conhecimentos inerentes à função observando-se a 
prática do dia-a-dia. 
 
 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAQUARI – SC 

ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Processo Seletivo – Edital 05/2015 

 

 

ORIENTADOR ESCOLAR: 
O contexto legal indispensável ao trabalho de Orientador Escolar: a Nova LBD, os Parâmetros Curriculares 
Nacionais, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Regimento Básico da rede municipal de ensino de 
Itapema. Aspectos do trabalho cotidiano do Orientador Educacional: a Orientação Educacional: princípios, 
atuação e desafios; a Orientação Educacional no espaço escolar: currículo, projeto político pedagógico, 
planejamento, avaliação; o espaço da Orientação Educacional: conflitos, visão crítica, relações no ambiente 
escolar. Lei Orgânica do Município. Conhecimentos de Informática: Word, Excel e Navegadores de Internet 
nas versões a partir de 2003. Conhecimentos inerentes à função observando-se a prática do dia-a-dia. 
 
SUPERVISOR ESCOLAR: 
O contexto legal indispensável ao trabalho de Supervisão Escolar: a Nova LBD, os Parâmetros Curriculares 
Nacionais, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Regimento Básico da rede municipal de ensino de 
Itapema. Aspectos do trabalho cotidiano do Supervisor Escolar: o educador, o educando e suas relações; os 
conteúdos de ensino e os materiais didáticos; os métodos e procedimentos de ensino; a produção do 
conhecimento: planejamento, execução e avaliação das ações na escola. A postura ética no trabalho. A 
ação educacional do profissional de Supervisão Escolar no contexto do sistema municipal de ensino. A visão 
crítica do supervisor escolar sobre o trabalho desenvolvido pelas unidades escolares. Elaboração de 
currículos: o quê, como e quando ensinar e avaliar. Acompanhamento do trabalho pedagógico e da 
avaliação dos alunos. A integração do trabalho do supervisor escolar com os demais profissionais 
envolvidos no sistema: a participação do profissional no treinamento e aperfeiçoamento das equipes 
escolares. Medidas e dispositivos legais de proteção à criança e ao adolescente. Lei Orgânica do Município. 
Conhecimentos de Informática: Word, Excel e Navegadores de Internet nas versões a partir de 2003. 
Conhecimentos inerentes à função observando-se a prática do dia-a-dia. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO E FISCAL DE POSTURA: 
Técnicas de redação oficial: Ofícios, projetos de lei, leis, decretos, portarias, memorandos, conforme 
Manual de Redação Oficial da Presidência da República. Constituição Federal: Direitos e Deveres Individuais 
e Coletivos – Dos Direitos Sociais – Da Nacionalidade - Dos Direitos Políticos – Dos Municípios – Da 
Administração Pública – Dos Servidores Públicos – Dos Impostos Dos Municípios – Repartição das Receita 
Tributárias – Das Finanças Públicas – Dos Orçamentos. Lei 4.320/64 e suas alterações. Lei De 
Responsabilidade Fiscal e suas alterações. Lei Complementar 101/2000 e suas alterações. Lei das Licitações 
– Lei 8.666/93 e suas alterações. Lei 10.520/2002 e suas alterações. Planejamento Estratégico. 
Generalidades administrativas e Contábeis. Correspondência Oficial. Código Tributário Nacional. Lei 
Complementar nº 101/2000 - Responsabilidade Fiscal; Lei Federal 8.666/93 e suas alterações: Dispõe sobre 
normas para licitações e contratos da Administração Pública; Lei Federal nº 4.320/1964 - Orçamento, 
Receita e Despesa Pública; Lei Complementar nº 101-2000 - Estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal; Código Tributário Nacional; Tributos; Tarifas e Preços 
Públicos; Constituição Federal: Da repartição das receitas tributárias (artigos 157 a 162); Das Finanças 
Públicas - Normas Gerais (artigos 163 a 169); da fiscalização contábil, financeira e orçamentária (artigos 70 
a 75). Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 8429/1992 (improbidade administrativa). Atualidades relativas à 
profissão. Código de Posturas do Município. Lei Orgânica Municipal.  Noções de Informática Básica: 
Windows, Word, Excel e Navegadores de Internet. Conhecimentos inerentes à função observando-se a 
prática do dia-a-dia. 
 
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL (ASB): 
Conhecimentos básicos da função; Processamento de radiografias; Orientação para a saúde bucal; 
Acolhimento e preparo de paciente para o atendimento; Noções da rotina de um consultório dentário; 
Noções de arquivos específicos da odontologia: fichas de pacientes, radiografias, documentações; 
Esterilização de materiais; Limpeza e desinfecção do meio de trabalho; Conhecimento de todos os 
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instrumentos utilizados nas práticas odontológicas; Materiais dentários: indicação, proporção e 
manipulação; preparo de bandeja; Medidas de proteção individual; Noções de microbiologia Parasitologia; 
doenças transmissíveis na prática odontológica; Biossegurança, ergonomia e controle de infecção no 
consultório; Normas de desinfecção e esterilização; Noções de ergonomia aplicados à odontologia. 
Estratégia de Saúde da Família. Atualidades relativas à profissão. Noções de Informática Básica: Windows, 
Word, Excel e Navegadores de Internet. Lei Orgânica do Município. Conhecimentos inerentes à função 
observando-se a prática do dia-a-dia. 
 
FISCAL DE OBRAS E FISCAL DE REGULARIDADE DE OBRAS: 
Noções de Direito Constitucional: Princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988. Direitos e 
garantias fundamentais. Organização do Estado e dos Poderes. Da Administração Pública. Noções de direito 
penal: Dos crimes contra a Administração Pública - arts. 312 a 327 do Código Penal. Noções de direito 
administrativo: Princípios Administrativos: princípios constitucionais do direito administrativo e princípios 
administrativos reconhecidos. Uso e Abuso de Poder. Poderes Administrativos: poder hierárquico, poder 
disciplinar, poder normativo ou regulamentar, poder de polícia. Atos Administrativos: conceito; requisitos 
do ato: competência, finalidade, forma, motivo, objeto; atributos do ato administrativo: presunção de 
legitimidade e veracidade, imperatividade, autoexecutoriedade. Classificação dos Atos Administrativos: 
atos vinculados. Invalidação dos Atos Administrativos: revogação e anulação. Convalidação dos Atos 
Administrativos. Lei n.º 8.666/93; Processo de Licitação: conceitos, princípios, finalidades, modalidades, 
tipos, dispensa e inexigibilidade. Lei de Improbidade Administrativa - Lei n.º 8.429/92 e suas alterações. 
Elementos de Direito Urbanístico. Função social da propriedade. Instrumentos de política e gestão urbana. 
Regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. Desapropriação e servidão. Conceito de 
solo criado. Operações urbanas. Infraestrutura e serviços urbanos. Conhecimento e aplicação das leis de 
uso e ocupação de solo. Loteamento, Desmembramento, Fracionamento de Lotes - Lei Federal nº 6.766/79. 
Estatuto das Cidades. Plano Diretor - Lei Complementar nº 163 e alterações posteriores. Conhecimento 
amplo de projetos: Estrutural, Arquitetônico, Elétrico, Hidráulico, Sanitário, de Telefonia, de distribuição 
(interna e externa de gás), de Segurança contra incêndios e outros que sejam necessários na execução de 
obras públicas ou privadas. Conhecimento de materiais diversos utilizados em serviços de construções, 
ampliações e reformas em imóveis. Conhecimentos gerais sobre: Fiscalização de obras para a liberação de 
alvarás, licenças e de habite-se; Fiscalização do cumprimento da Legislação sobre obras e edificações em 
toda área do Município, fazendo vistorias, leitura de projetos, conferência de medidas, cálculos de área, 
autuações, notificações, embargos e aplicando multas; Noções de controle de estoque de materiais nas 
obras públicas e particulares; Organização das regras de conduta no ambiente de trabalho; Implantação de 
regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo, e de 
cooperação com os colegas de trabalho; Acesso a Prédios e Serviços Públicos e Particulares para 
deficientes, Idosos, Gestantes e Pessoas acompanhadas de crianças de colo; Vistorias de obras com a 
finalidade de Notificar, Autuar, e Embargar as mesmas, desde que estes atos estejam amparados na 
legislação em vigor. Noções de Informática Básica: Windows, Word, Excel e Navegadores de Internet. Lei 
Orgânica do Município. Conhecimentos inerentes à função observando-se a prática do dia-a-dia. 
 
FISCAL DE TRIBUTAÇÃO I: 
Noções de Direito Constitucional. Tributação e Orçamento. Sistema Tributário Nacional. Princípios 
constitucionais tributários. Repartição constitucional de competências tributárias. Noções de Direito 
Administrativo. Teoria geral do Ato Administrativo: conceito, classificação, espécies, elementos, requisitos e 
atributos do ato administrativo. Direito Tributário. Conceito. Princípios. Normas gerais tributárias. 
Legislação Tributária: Vigência, interpretação, integração e aplicação. Conceito de tributo e espécies 
incluídas na competência tributária municipal. Incidência. Não Incidência. Imunidade. Isenção. Obrigação 
tributária: Principal e acessória. Hipótese de Incidência. Fato gerador. Sujeitos ativos e passivos. 
Contribuinte e Responsável. Responsabilidade Solidária e supletiva. Capacidade tributária. Domicílio 
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tributário. Crédito tributário: natureza, conceito, constituição, suspensão, extinção e exclusão. Lançamento: 
conceito, espécies, requisitos, efeitos, impugnação e revisão. Administração Tributária. Fiscalização: termos 
e procedimentos. Sigilo Fiscal. Fiscalização das empresas optantes pelo Simples Nacional. Dívida ativa: 
Requisitos e efeitos da Inscrição. Certidão negativa. Prescrição e decadência. Renúncia de receitas. 
Infração, Fraude e Crimes contra a ordem tributária (Lei 8.137/90). Lei Complementar n.º 116, de 31 de 
julho de 2003 e suas alterações. O ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza: Incidência; Não 
Incidência; Fato Gerador; Serviços Tributáveis; Lista de serviços; Estabelecimento Prestador; Sujeito 
passivo; Contribuinte; Responsável; Base de cálculo; Alíquota; Preço do serviço. O ITBI - Imposto sobre a 
Transmissão inter vivos de Bens Imóveis: Fato gerador, Base de Cálculo, Sujeito Passivo. O IPTU - Imposto 
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana: Fato gerador, Base de Cálculo, Sujeito Passivo. Legislação 
Tributária do Município. Código Tributário Municipal, legislação esparsa e regulamentos. Noções de Direito 
Civil. Pessoas Naturais e Jurídicas. Atos jurídicos lícitos. Atos ilícitos. Negócio jurídico. Contratos e espécies. 
A empresa, o empresário, a sociedade, o estabelecimento, nome empresarial e escrituração. Posse e 
Propriedade: conceito, aquisição e perda. Contabilidade. Conceito, noções básicas, objeto, finalidade, 
usuários e funções. Patrimônio: conceito, bens, direitos e obrigações. Equação patrimonial, origem e 
aplicação de recursos. Conceitos contábeis básicos: contas, lançamentos, método das partidas dobradas. 
Balanço patrimonial: apresentação e composição. Apresentação da demonstração do resultado. Auditoria. 
Conceito e espécies. Procedimentos de Auditoria. Papéis de Trabalho. Fraude e erro. Planejamento de 
Auditoria. Relevância. Risco de Auditoria. Aplicação de procedimentos de Auditoria. Relatório de Auditoria. 
Lei Orgânica Municipal.  Noções de Informática Básica: Windows, Word, Excel e Navegadores de Internet. 
Conhecimentos inerentes à função observando-se a prática do dia-a-dia. 
 
FISCAL SANITARISTA I: 
Ações preventivas junto a comunidade; Campanhas Sanitárias. História da Saúde Pública no Brasil; 
Prevenção e tratamento da Tuberculose, Hanseníase, Dengue e Malária; Legislação que trata e assuntos 
que envolvam a vigilância Sanitária; Noções de saneamento básico e agravos a saúde; Noções básicas sobre 
doenças infecto-contagiosas; Defesas do organismo; Programa Nacional de Imunização; Programa de 
Saúde; Sistema único de Saúde; Objetivos de Saúde Pública; História Natural da doença e da prevenção; 
Educação em Saúde. Vigilância sanitária. Conceitos. Áreas de abrangência. Funções. Lei n.° 9.782/1999 – 
Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras 
providências Lei Orgânica Municipal. Noções de Informática Básica: Windows, Word, Excel e Navegadores 
de Internet. Conhecimentos inerentes à função observando-se a prática do dia-a-dia. 
 
CUIDADOR RECREADOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL: 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/90). A criança como sujeito de direitos. O adulto 
como mediador entre a criança e o mundo. A relação educativa como uma relação de cumplicidade. O 
desenvolvimento infantil: desenvolvimento sócio-afetivo, cognitivo e psico-motor. Linhas norteadoras da 
ação educativa com crianças: o sono, o choro, o bico, a higiene, a alimentação, a sexualidade, as atividades 
lúdicas. A organização do tempo e do espaço na escola/instituição de educação infantil. A literatura infantil, 
as artes plásticas, a música e o teatro na educação das crianças. A brincadeira e a construção do 
conhecimento. O brincar na construção da cidadania. Os brinquedos, os jogos, os materiais, os tempos e os 
espaços de brincar. O perfil e o papel de Crecheira, enquanto educador. Procedimento, orientação e auxílio 
as crianças no que se refere à higiene pessoal. Noções de primeiros socorros na faixa etária das crianças 
assistidas. Lei nº 9.394/96 LDB; ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente); DIDÁTICA GERAL. Lei Orgânica 
do Município. Conhecimentos de Informática: Word, Excel e Navegadores de Internet nas versões a partir 
de 2003. Conhecimentos inerentes à função observando-se a prática do dia-a-dia. 
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TÉCNICO EM ENFERMAGEM: 
Procedimentos básicos da enfermagem. Técnicas, Tipos de Curativos, Administração de Medicamentos 
(diluição, dosagem, vias e efeitos colaterais). Medidas de controle das doenças transmissíveis; doenças 
transmissíveis não imunizáveis e parasitárias. Doenças sexualmente transmissíveis. Doenças transmissíveis 
imunizáveis. Imunização: Conceito, tipos, principais vacinas e soros utilizados (indicação, contra indicações, 
doses, vias de administração, efeitos colaterais), conservação de vacinas e soros (cadeia de frio). 
Esterilização: conceito, método de esterilização. Assistência de enfermagem à mulher no pré-natal. 
Assistência de enfermagem à criança: No controle das doenças diarréicas, no controle das infecções 
respiratórias agudas, no controle das verminoses. Assistência de enfermagem ao adulto. Conceito, causas, 
sinais e sintomas, tratamento e assistência de enfermagem das patologias: hipertensão arterial, 
pneumonias, hemorragia digestiva, diabetes mellitus, acidente vascular cerebral, traumatismos (distenção, 
entorços e fraturas). Primeiros Socorros. A inserção dos Serviços de enfermagem no Sistema Único de 
Saúde (SUS). Código de Ética e Lei do Exercício Profissional. Funcionamento os sistemas: locomotor, pele e 
anexos, cardiovascular, linfático, respiratório, nervoso, sensorial, endócrino, urinário e órgãos genitais. 
Agentes infecciosos e ectoparasitos (vírus, bactérias, fungos, protozoários e artrópodes). Doenças 
transmissíveis pelos agentes infecciosos e ectoparasitos. Saneamento básico. Promoção da saúde e 
modelos de vigilância. Estratégia de Saúde da Família. Atuação nos programas do Ministério da Saúde. 
Educação em saúde. Doenças de notificação compulsória. Assistência ao indivíduo, família e comunidade 
com transtornos: agudos, crônicos degenerativos, mentais, infecciosos e contagiosos. Assistência de 
enfermagem no pré, trans e pós operatório. Assistência de enfermagem em urgência e emergência. 
Atualidades relativas à profissão. Lei Orgânica Municipal. Noções de Informática Básica: Windows, Word, 
Excel e Navegadores de Internet. Conhecimentos inerentes à função observando-se a prática do dia-a-dia. 
 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO: 
Segurança Aplicada ao Trabalho: Histórico da Segurança do Trabalho. Efeitos do acidente de trabalho: 
trabalhador, família e empresa. Causas do acidente de trabalho. Comunicação e registro de acidentes. 
Saneamento do Meio Ambiente: Aspectos legais. Esgotos. Efluentes líquidos industriais. Resíduos: 
composição, acondicionamento e coleta, destinação final. Primeiros Socorros e Doenças Ocupacionais: 
temperatura, pulso e respiração. Desmaios. Envenenamento. Queimadura. Fraturas. Hemorragias. 
Respiração artificial e massagem cardíaca. Doenças profissionais. Lesão por Esforço Repetitivo. Transporte 
de acidentados. Ergonomia: Sistemas homem-máquina/meio-ambiente. Fadiga. Iluminação, cores, clima. 
Prevenção e Controle de Perdas: Observação planejada do trabalho. Análise de riscos. Análise Preliminar de 
Riscos. Análise de Modos Falhas. Máquinas, Equipamentos e Materiais: Equipamentos e dispositivos 
elétricos. Equipamentos de guindar e transportar. Ferramentas manuais e motorizadas. Vasos de pressão e 
caldeiras. Compressores e equipamentos pneumáticos. Fornos. Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 
e Coletiva. Tanques, silos e tubulações. Obras de construção, demolição e reforma. Tecnologia e Prevenção 
de Incêndios: Princípios básicos do fogo. Extintores de incêndio. Hidrantes. Equipamentos e sistemas de 
proteção contra incêndio. Higiene do Trabalho. Ruído e vibrações. Conforto térmico. Ventilação aplicada à 
Engenharia de Segurança do Trabalho. Radiações ionizantes e não ionizantes. Contaminantes químicos: 
sólidos, líquidos e gasosos. Iluminação. Legislação Específica: Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, 
Normas Regulamentadoras aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978. 27). Lei Orgânica 
Municipal. Noções de Informática Básica: Windows, Word, Excel e Navegadores de Internet. 
Conhecimentos inerentes à função observando-se a prática do dia-a-dia. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E SERVENTE: 
Princípios fundamentais para o bom atendimento. Relações humanas no trabalho. Conservação dos 
instrumentos de trabalho. Noções de limpeza e higiene; Limpeza de pisos, tapetes, móveis e objetos 
diversos; Limpeza de paredes, tetos, portas, rodapés, luminárias, vidraças e persianas; Limpeza de ralos, 
caixa de gordura, vasos e pias; Uso e cuidado com matérias de limpeza e higiene, detergente, desinfetante 
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e defensivo; Limpeza de ruas e coleta de lixo; Produtos apropriados para limpeza de: pisos, paredes, vasos 
sanitários, azulejos, etc; Pequenos reparos em instalações, mobiliários e utensílios; Limpeza interna e 
externa de prédios, banheiros, laboratórios, escolas, bem como de móveis e utensílios; Vigilância de 
patrimônio; Prevenção de acidentes; Noções de segurança no trabalho; Noções de primeiros socorros. 
Destinação do lixo, reciclagem. Cuidados que devemos ter com o meio ambiente. Aquecimento global. 
Atmosfera. Poluição. Saneamento básico. Equipamentos de Proteção Individual. Lei Orgânica do Município. 
Conhecimentos inerentes à função observando-se a prática do dia-a-dia.   
 
CALCETEIRO: 
Princípios fundamentais para o bom atendimento. Relações humanas no trabalho. Conhecimentos das 
ferramentas; Normas de segurança; Conhecimentos do sistema de metragem linear; Cubicagem; 
Conhecimentos dos materiais; Concretagem; Preparação de massas; Noções de assentamento de tijolos e 
carpintaria. Ecossistemas, poluição, meio ambiente. Revisão de peças e lubrificação de máquinas, noções 
de pequenos concertos. Conservação do mobiliário e material de trabalho. Organização e limpeza do local 
de trabalho. Segurança no trabalho e Utilização de EPI's. Demais atividades inerentes ao cargo. 
Questionamentos sobre instalação de fiação elétrica Sistemas de água e esgoto: princípios básicos. Lei 
Orgânica do Município. 
 
MOTORISTA, OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, OPERADOR DE MÁQUINAS E OPERADOR 
MÁQUINAS AGRÍCOLAS: 
Princípios fundamentais para o bom atendimento. Relações humanas no trabalho. Direção Defensiva. 
Primeiros Socorros. Código de Trânsito Brasileiro. Cargas Perigosas. Placas de Sinalização. Equipamentos 
obrigatórios. Manutenção e reparos no veículo. Avarias sistema de aquecimento, freios, combustão, 
eletricidade. Controle quilometragem/combustíveis/ lubrificantes. Conservação e limpeza do veículo. 
Condições adversas. Segurança. Instrumentos e Controle. Procedimento de operações. Verificações diárias. 
Manutenção periódica. Ajustes. Diagnóstico de falhas. Engrenagens. Simbologia. Lei Orgânica do Município.  
Conhecimentos inerentes à função observando-se a prática do dia-a-dia. 
 
VIGIA: 
Princípios fundamentais para o bom atendimento. Relações humanas no trabalho. Conhecimentos básicos 
inerentes à área de atuação, especificamente sobre serviços de vigia e de vigilância (desarmada) de bens 
públicos móveis e imóveis, sejam patrimoniais ou de domínio público; conhecimentos acerca das formas de 
comunicação dos atos de depredação do patrimônio público, inclusive do patrimônio, histórico e cultural e 
das formas de comunicação das tentativas de arrombamento de portas, janelas, guaritas, outros e outros 
acessos aos prédios públicos municipais; conhecimentos sobre equipamentos necessários ao exercício das 
atribuições do cargo, bem como sua manutenção e conservação; conhecimento das responsabilidades e 
deveres dos servidores públicos municipais; conhecimentos sobre o relacionamento com os demais 
servidores da Administração Municipal com as autoridades, dirigentes superiores, servidores municipais, 
com outras autoridades municipais, com os munícipes; conhecimentos acerca das responsabilidades 
relacionadas com o exercício das atribuições do cargo; outros conhecimentos para a execução das 
atividades pertinentes às características e à especificidade do cargo. Lei Orgânica do Município.  
Conhecimentos inerentes à função observando-se a prática do dia-a-dia. 
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome do Candidato:  

CPF:  
Carteira de 
Identidade: 

 

Cargo Pretendido:  

 
 
 
DECLARAÇÃO 
 
 
Declaro, para os devidos fins, conforme item 3.2 “d” do Edital de__________________________________ 
nº _________ e para que surta os efeitos legais que: 
 
- a necessidade especial que possuo não me impossibilita de exercer as atribuições do cargo acima 
mencionado; 
 
- fico impedido de usufruir da condição de portador de necessidades especiais para, posteriormente, 
requerer readaptação ou aposentadoria. 
 
Informo, ainda, as condições de que necessito para realização das provas: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________. 

 
 
_________________, _____ de ______________ de 2015. 
 
 
_________________________ 
Assinatura do Candidato 
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ANEXO IV 
 

NORMAS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS 
 

I – O envio dos documentos para prova de títulos será realizada no período de 16/11/2015 a 24/11/2015. 
II - A entrega dos documentos para prova de títulos será feita exclusivamente por correio onde o candidato 
deverá encaminhar, via postal por SEDEX com AR para a empresa INFINITY ASSESSORIA PEDAGÓGICA LTDA, 
com sede na Rua Benjamim Constant, 823, sala 2, bairro Imigrantes, Timbó/SC, CEP 89120-000. 
III – Não serão contabilizados documentos de títulos entregues por correio que forem postados fora do 
prazo estipulado no item I.  
IV – Não serão contabilizados documentos de títulos enviados por correio que não forem cópias 
autenticadas em cartório ou não possuírem código eletrônico de autenticação. 
V. Os títulos deverão ter relação com as atribuições do cargo correspondente à respectiva inscrição ou não 
serão computados. 
VI. Não serão aceitos como títulos, certificados que não apresentarem a respectiva carga horária no 
mesmo. 
VII. Os documentos apresentados não serão devolvidos, seja qual for o motivo alegado pelo candidato.  
VIII. Não haverá em hipótese alguma outro período para envio dos documentos para prova de títulos.  
IX. A não apresentação dos títulos não elimina o candidato do certame, sendo a este computado pontuação 
zero na prova de títulos para o cálculo da pontuação final. 
X. Será aceito para comprovação dos títulos atestados ou declarações de conclusão de cursos, desde que 
possuam a respectiva carga horária, disciplinas, aproveitamento, assinatura e carimbo do responsável pela 
emissão. 
XI. 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.  
XII. Comprovada em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos do candidato, 
bem como encaminhamento de um mesmo título em duplicidade, com o fim de obter dupla pontuação, o 
candidato terá anulada a totalidade de pontos desta prova. Comprovada a culpa do candidato este será 
excluído do Processo Seletivo.  
XIII. Uma vez efetuada a entrega dos títulos não serão aceitos pedidos de inclusão de novos documentos, 
sob qualquer hipótese ou alegação. 
XIV. Os pontos das linhas “a, “b” e “c” da tabela a seguir não são acumulativos, será validada apenas a 
pontuação do maior título apresentada pelo (a) candidato (a). 
XV. Somente será computado o título dos candidatos aprovados na prova objetiva. 
 

PARA A PROVA DE TÍTULOS SERÁ COMPUTADO NOTA DOS TÍTULOS CONFORME TABELA ABAIXO: 

TÍTULOS PONTUAÇÃO  

Certificado de conclusão de Pós-
graduação, Mestrado ou Doutorado. 
 

Especialização 3 pontos a 

Mestrado 5 pontos b 

Doutorado 7 pontos c 

Certificado de conclusão de Cursos 
na Área realizados a partir de 
Janeiro de 2013. 

1.0 (um) ponto para cada 40 horas completas de curso. 
Totalizando no  

Máximo 120 (cento e vinte) horas ou 3 pontos. 

d 

 
 
 


