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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 06/2015 
 
 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 FUNDEMA – Fundação Municipal de Meio Ambiente 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 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: 
10.1.1 - Ter nacionalidade brasileira ou equivalente; 
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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; 
12.5.3. Anexo III – Declaração para candidatos portadores de necessidades especiais; 

http://www.infinityprovas.com.br/
http://www.araquari.sc.gov.br/
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12.5.4. Anexo IV – Normas para realização das provas de títulos. 
 
 
Prefeitura Municipal de Araquari, 14 de outubro de 2015. 
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ANEXO I 

 

QUADRO DE CARGOS 

 
Ensino Superior: 

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

BIÓLOGO CR 
Ensino Superior em biologia com o 

devido registro no conselho de classe. 
 R$ 2.530,00  20 horas semanais 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO CR 
Ensino Superior em agronomia com o 

devido registro no conselho de classe.  R$ 5.060,00  40 horas semanais 

ENGENHEIRO AMBIENTAL CR 

Ensino Superior em engenharia 

ambiental com o devido registro no 

conselho de classe. 
 R$ 2.530,00  20 horas semanais 

ENGENHEIRO CÍVIL CR 

Ensino Superior em engenharia civil 

com o devido registro no conselho de 

classe. 

 R$ 5.060,00  40 horas semanais 

ENGENHEIRO QUÍMICO CR 

Ensino Superior em engenharia química 

com o devido registro no conselho de 

classe. 
 R$ 2.530,00  20 horas semanais 

ENGENHEIRO 

SANITÁRISTA 
CR 

Ensino Superior em engenharia sanitária 

com o devido registro no conselho de 

classe. 
 R$ 2.530,00  20 horas semanais 

GEÓGRAFO CR 

Ensino Superior geografia com o devido 

registro no conselho de classe.  R$ 2.530,00  20 horas semanais 

GEÓLOGO CR 

Ensino Superior geologia com o devido 

registro no conselho de classe.  R$ 2.530,00  20 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 

FISCAL DE CONTROLE 

AMBIENTAL 
CR 

Ensino Médio 
 R$ 2.530,00  40 horas semanais 

 

Ensino Fundamental: 

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

AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS CR 

Curso de nível fundamental completo, e 

comprovar com conhecimento prático 

na amplitude da função. 
 R$     900,83  40 horas semanais 

SERVENTE 01 Curso de nível fundamental completo  R$     900,83  40 horas semanais 

 

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. 
 
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, 
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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: 
 
BIÓLOGO: 
O método científico. Técnicas laboratoriais: microscopia, preparação de lâminas, coleta e dissecação de 
materiais, etc. Seres vivos: classificação, características, estrutura e funções. Dinâmica dos ecossistemas. 
Populações e comunidades. Biosfera e os biociclos. Seres vivos e suas relações. Regiões fitogeográficas de 
Rio Grande do Sul e do Brasil. Parques florestais e reservas biológicas de Rio Grande do Sul e do Brasil. 
Desequilíbrios ecológicos: poluentes e poluição, tipos doenças, etc. Conferências mundiais sobre o meio 
ambiente. Controle Ambiental: O estabelecimento de padrões de qualidade ambiental. O zoneamento 
ambiental. A avaliação de impacto ambiental – EIA. O relatório de impacto ambiental – RIMA. O 
licenciamento ambiental e a revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras – LAP, LAI, LAO. A 
criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelos poderes públicos, federal, estadual e 
municipal, denominadas áreas naturais protegidas. O Sistema Nacional de Informações sobre o Meio 
Ambiente. Os cadastros técnicos federais: a) de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental; b) de 
Atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras dos recursos ambientais. As penalidades 
disciplinares ou compensatórias ao não cumprimentos das medidas necessárias à preservação ou correção 
da degradação ambiental. O Relatório de Qualidade do meio Ambiente e sua divulgação pelo IBAMA. As 
legislações pertinentes. Limnologia. Águas Continentais: características do Meio, Compartimentos e 
Comunidades. Etapas do Metabolismo do Ecossistema Aquático. Recuperação de Ecossistemas lacustre. 
Eutrofização artificial. Ecologia. Ecossistema. Ciclos biogeoquímicos. Ecologia de populações, interações 
entre as espécies; metapopulações. Classificação de comunidades. Biodiversidade ‐ métodos de 
mensuração. Biodiversidade: padrões biogeográficos. Nicho ecológico e a estrutura de comunidades. Efeito 
da predação sobre a estrutura das comunidades. Sucessão ecológica. Desenvolvimento e Evolução no 
Ecossistema. Estatística aplicada à biologia. Variáveis e gráficos. Parâmetros. Probabilidade.  Mangue. 
Ambiente, fauna e flora. Noções básicas de Aquicultura. Infraestrutura. Tipos de manejo. Espécies 
permitidas para cultivo na região do município de Biguaçu. Formas de controle ambiental. Biologia da 
Conservação. Ameaças à diversidade Biológica. Conservação de populações e espécies. Conservação de 
comunidades. Conservação e Desenvolvimento sustentável. Gestão Ambiental e Desenvolvimento 
sustentável. Princípios de Gestão Ambiental. Modelo de Gestão Ambiental. Manejo de Fauna Silvestre. 
Conceituação e objetivo do manejo da fauna. Instrumentação das técnicas de manejo. Tipos de criadouro, 
técnicas de criação. Zoologia. Os animais e seu ambiente. Biosfera e distribuição animal. Ecologia animal. 
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. 
 
ENGENHEIRO AGRÔNOMO: 
Ecologia. Agroecologia. Geologia. Pedologia. Biologia geral. Hidrologia. Legislação ambiental. Política 
ambiental e desenvolvimento sustentável. Gestão e manejo dos recursos ambientais. Silvicultura, projetos 
de florestamento e reflorestamento. Manejo de bacias hidrográficas. Educação ambiental. Mecanização 
agrícola. Economia rural. Ética. Topografia. Agricultura geral. Planejamento e administração rural. 
Conservação de solos. Fruticultura. Projetos Agrícolas. Os solos da Região–Classificação, morfologia e 
gênese. Características e propriedades químicas, físicas e biológicas. Aptidão agrícola dos solos. 
Planejamento e práticas conservacionistas. Características químicas dos solos. Fertilidade: adubos e 
adubação. Calagem. Microbiologia dos solos. Natureza e propriedades dos solos. Clima. Variáveis 
climáticas. Hidrologia. Ciclo Hidrológico. Meteorologia. Bacias Hidrográficas. Produção vegetal. As principais 
culturas da Região. Tratos Culturais. Pragas e fitossanidade. Hidráulica Agrícola. Princípios Fundamentais. 
Estruturas hidráulicas e seu dimensionamento. Irrigação e drenagem. A água no solo. Relação solo-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAQUARI – SC 

FUNDEMA 

Processo Seletivo – Edital 06/2015 

 

 

águaclima-planta. Evapotranspiração. Os métodos de irrigação. Drenagem: princípios gerais; tipos de 
drenos. Barragens de terra. Características gerais. Detalhes construtivos. Comportas e vertedores. Bacias 
hidrográficas e hidráulicas. Produção animal: principais aspectos técnicos das explorações bovina, ovina, 
suína e avícola. Nutrição animal: princípios fundamentais, macro e micronutrientes. Alimentos 
concentrados e volumosos. A Aquicultura. Agroecologia. Conceitos e princípios. Zoneamento agrícola e 
regiões agroecológicas de Santa Catarina. Avaliação e perícia agronômica. Princípios gerais, objetivos e 
metodologias. As pastagens nativas e cultivadas. Manejo e conservação. Agrotóxicos: conceito e 
características gerais dos produtos. Regulamentação da profissão e Código de Ética; Legislação e 
normativas aplicadas à área. 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. 
 
ENGENHEIRO AMBIENTAL: 
Ciências do Ambiente - Ecologia, Hidráulica, Hidrologia, Manejo de Bacias Hidrográficas, Química 
Ambiental, Ciências do Solo, Pedologia e Conservação do Solo, Manejo de Unidades de Conservação, 
Manejo da Flora e Fauna, Prevenção e Controle de Incêndios Florestais, Recuperação de Áreas Degradadas 
Produção de Sementes e Mudas, Agrossilviculturais, Florestamento e Reflorestamento, Espécies com 
Restrições de Corte e Regeneração das Florestas. Manejo Florestal, Sistemas e Métodos Silviculturais, 
Dinâmica e Estrutura de Ecossistemas, Energia da Biomassa. Preservação da Qualidade da Água, do Ar e do 
Solo - Qualidade Ambiental, Controle da Poluição Ambiental, Avaliação de Impactos Ambientais. 
Gerenciamento de Recursos Hídricos - Avaliação e Proposição de Planos, Programas e Projetos de 
Saneamento Básico, Liminologia e Recuperação de Ambientes Aquáticos, Redes de Distribuição e Coleta de 
Água e Esgoto. Gestão de Resíduos - Tratamento de Resíduos Sólidos, Mitigação e Recuperação de Áreas 
Impactada, Tratamento de água e água residuárias. Avaliação de Fontes de Energia e do Potencial 
Energético de uma Região (meio urbano e rural). Gestão Ambiental - Direito, Legislação e Licenciamento 
Ambiental, Educação Ambiental, Geoprocessamento, Urbanismo, Noções Básicas de Levantamento e 
Avaliação de Propriedades Rurais. Epidemiologia e Saúde Pública. Ciências Biológicas aplicadas. Lei Federal 
nº. 6766/79 com alterações dadas pela Lei 9785/99 - Parcelamento do Solo Urbano. Lei Federal nº 9.433/97 
- Política Nacional de Recursos Hídricos; Lei Federal nº 12.651/12 - Código Florestal; Lei Federal nº 9.985/00 
- Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza; Lei Federal nº. 11.428/06 - Lei da Mata 
Atlântica e Decreto Federal nº. 6660/08; Resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA: 
01/86 - Critérios básicos e diretrizes para uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental. 377/06 
- Licenciamento ambiental simplificado de sistemas de esgotamento sanitário. 237/97 - Licenciamento 
Ambiental; 357/05 e 397/08 - Classificação dos corpos d'água e padrões de lançamento de efluentes; 
382/06 - Estabelece os limites máximos de emissão de efluentes atmosféricos para fontes fixas. 375/06 - 
Uso agrícola de lodos de esgoto gerados em estações de tratamento de esgoto sanitário. 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. 
 
ENGENHEIRO CIVIL: 
Projetos de obras civis. Projetos de Topografia; Planialtimentria; NBR13133/1994 - Execução de 
Levantamento Topográfico. Projetos Arquitetônicos; Execução e Projetos Estruturais (concreto, aço, 
madeira e rochas); Execução e Projetos de instalações hidrossanitárias e elétricas. Execução e projeto de 
Fundações e Contenções. Mecânica dos solos. Execução e Projeto de instalações especiais e Telefonia. 
Instalação de Elevadores. Execução e Projeto de Instalações de ventilação, exaustão e Ar condicionado. 
Execução e Projeto de instalações de Combate a Incêndio. Projetos de Estações de tratamento de água, 
estações de tratamento de esgoto, estações elevatórias de água e estações elevatórias de esgoto. 
Especificação normalizada de materiais e serviços. Propriedades dos materiais de construção civil. 
Programação de obras. Orçamento e composição de custos unitários, parciais e totais: levantamentos 
quantitativos. Planejamento e cronograma físico-financeiro: PERT-CPM. Gerenciamento de obras. 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAQUARI – SC 

FUNDEMA 

Processo Seletivo – Edital 06/2015 

 

 

Construção. Procedimentos normalizados de: organização do canteiro de obras; execução de fundações 
(fundações rasas e fundações profundas). Vedações: Alvenarias e sistemas de vedações industrializados, 
vedações pré-moldadas; estruturas de concreto, aço e madeira; coberturas e impermeabilização; 
esquadrias; pisos e revestimentos; pinturas, instalações (água, esgoto, eletricidade; telefonia; instalações 
especiais); fiscalização de obras; acompanhamento da aplicação de recursos (medições, emissão de fatura 
etc.); controle de materiais (cimento, agregados, aditivos, concreto usinado, aço, madeira, materiais 
cerâmicos, vidro, etc.); controle de execução de obras e serviços terceirizados. Hidráulica e Hidrologia; 
Irrigação e drenagem, barragens, canais. Solos e obras de terra (barragens, estradas, aterros etc.). 
Saneamento básico e saneamento ambiental (disposição de resíduos, aterros sanitários etc.). Obras de 
Infraestrutura urbana e rural. Estradas e pavimentação rígida e flexível. Terraplenagem. Legislação e 
Engenharia legal. Legislação Ambiental. Licitações e contratos. Legislação especifica para obras de 
engenharia civil. Vistoria e elaboração de pareceres. Princípios de planejamento e de orçamento público. 
Elaboração de orçamentos. Normas Regulamentadoras de Saúde e segurança no trabalho. Noções de 
geoprocessamento. Engenharia de Avaliação: Noções da normalização de Avaliação de imóveis urbanos. 
Normas de desenho técnico; desenho auxiliado por computador - AutoCAD. Procedimentos de construção 
civil de acordo com as normas da ABNT. Normalização de serviços. Estatuto das Cidades - Lei nº 10.257, de 
10 de julho de 2001. Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Lei nº10.520/02 (pregão). 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. 
 
ENGENHEIRO QUÍMICO: 
Química Geral e inorgânica. Funções químicas. Estequiometria. Estudo de gases. Físico-Química. Soluções e 
propriedades coligativas. Reações de óxido-redução. Cinética e equilíbrios químicos. Colóides. Química 
orgânica. Reações das funções orgânicas. Polímeros. Química Analítica: Noções dos métodos da análise 
química. Análise gravimétrica. Solubilidade. Análise volumétrica. Cromatografia e espectrofotometria. 
Noções Termodinâmica. Leis: primeira e segunda. Ciclos termodinâmicos. Termodinâmica dos processos de 
escoamento. Noções de Mecânica dos Fluidos: Propriedades físicas relevantes e modelos reológicos. 
Estática dos fluidos. Dinâmica dos fluidos. Perda de carga e seleção de bombas. Noções de Operações 
Unitárias: Sistemas particulados. Interação sólido-fluido. Operações de separação: ciclonagem, filtração, 
sedimentação. Noções de Cinética e Reatores: Equações de taxas. Determinação de parâmetros cinéticos. 
Reatores ideais. Reatores de batelada, de mistura e tubulares. Meio Ambiente: Legislação ambiental; 
Caracterização de efluentes; Processos de tratamento de efluentes líquidos industriais e domésticos; 
Controle de poluentes gasosos; Manejo, processamento e disposição de resíduos sólidos. Ética profissional. 
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. 
 
ENGENHEIRO SANITARISTA: 
Administração pública. Poderes Administrativos.  Atos Administrativos, Servidores Públicos, 
Responsabilidade Civil da Administração; Resíduos sólidos : normalização (ABNT); Classificação dos resíduos 
sólidos; Acondicionamento e transporte; Resíduos sólidos especiais; Tratamento; Disposição final. 
Drenagem urbana: Bacias hidrográficas; Precipitação; Infiltração; Escoamento Superficial; 
Evapotranspiração; Inundações e enchentes; Microdrenagem; Macrodrenagem. Sistemas de abastecimento 
de água: Normalização (ABNT); Captação; Linhas adutoras e órgãos acessórios; Reservatório; Rede de 
distribuição; Ligações prediais; Automação. Tratamento de água: Normalização (ABNY); Tratamento 
convencional; Tratamento simplificado; Aeração; Filtração; Desinfecção. Sistemas de esgotamento sanitário 
:Normalização(ABNT,) Hidráulica das redes de esgotos; Rede coletora; Interceptores; Emissários. Sifões 
invertidos; Estações elevatórias. Tratamento de esgotos: Normalização (ABNT); Características do esgoto 
doméstico; Processos físicos e físicoquímicos; Processos biológicos aeróbios; Processos biológicos 
anaeróbios; Tratamento e disposição do lodo; Padrões de efluentes. Instalações prediais hidro-sanitárias: 
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Normalização (ABNT); Instalações prediais de água fria; Instalações prediais de esgotos sanitários; 
Instalações prediais de prevenção de combate a incêndio; Instalações prediais de esgotamento de águas 
pluviais; Sistemas elevatórios.  Hidrologia; Hidráulica Geral; Instalações Hidráulico-Prediais; Hidrometria; 
Sistemas Urbanos de Abastecimento de Água; Sistemas de Esgotamento Sanitário; Noções de Topografia; 
Planejamento e Elaboração de Estudos e Projetos; Execução/Fiscalização de Obras e Serviços Técnicos 
Associados ao Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário; Noções de Geoprocessamento; 
Parâmetros Legais de Qualidade de Água, Lançamento de Efluentes, Corpos Receptores e Legislação 
Regulatória; Técnicas e Processos de Tratamento de Água e Esgotos; Noções de Gerenciamento Integrado 
de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental; Conceitos Básicos de Qualidade da Água e Tratamento de 
Efluentes; Operação de Sistemas e Água e Esgotamento Sanitário. Política municipal de saneamento básico 
de Araquari (Lei Complementar 84/2009 de 26/11/2009). Controle e fiscalização ambiental em Araquari 
(Lei Complementar 80/2009 de 31/07/2009). Constituição Federal Gerenciamento de Projetos; Ética 
Profissional e outros conteúdos inerentes ao cargo.  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. 
 
GEÓGRAFO: 
Evolução do pensamento geográfico. Os fundamentos da geografia da natureza. Produção e organização do 
espaço geográfico e as mudanças na relação de trabalho. Território e Territorialidade. Geopolítica e as 
redefinições territoriais. Elaboração de mapas, gráficos, cartas e fotografias aéreas. Delimitação de 
fronteiras naturais e técnicas, zonas de exploração econômica. Realização de vistorias, perícias, avaliação 
de jazidas, laudos, pareceres técnicos. Cartografia Digital: Fundamentos da Cartografia: conceitos e 
definições. Elementos de Composição Cartográfica: projeto cartográfico; projeções cartográficas; escala; 
sistemas de coordenadas; sistemas geodésicos. Bases Cartográficas: confecção de mapas básicos e bases 
cartográficas digitais; levantamentos topográficos e geodésicos; conversão analógico-digital. Aplicações do 
Sensoriamento Remoto: recursos florestais, agricultura, recursos hídricos, meteorologia, aplicações 
ambientais, solos, planejamento urbano. Sistemas de Informações Geográficas: sistemas de informação 
geográfica e sistemas de informação cartográfica. Aspectos geológicos da composição do substrato para 
construção de barragens, túneis, estradas, grandes escavações e pedreiras. Mapeamento geológico. 
Pesquisa mineral. Geotécnica. Geoquímica. Geoprocessamento. Mapas topográficos. Geomorfologia: 
processos e formas continentais e costeiras; Geologia geral: principais características das rochas 
sedimentares, metamórficas e ígneas; Noções de Hidrologia: Teoria Geral dos Sistemas e a Bacia de 
Drenagem como unidade de análise da paisagem; Principais agentes formadores do clima; Biogeografia e 
principais componentes dos biomas brasileiros; Aspectos socioeconômicos: noções gerais de economia 
ambiental, noções de geografia humana, noções de geografia política, populações tradicionais. Impactos 
ambientais de obras civis de infraestrutura e Impactos socioeconômicos de grandes empreendimentos. 
Urbanização- O processo de urbanização dinâmica -complexidade e tendências no Brasil. Aspectos 
populacionais -O crescimento da população brasileira, taxas de crescimento e distribuição espacial. 
Dinâmica territorial da população brasileira. Processo Produtivo - Setor industrial brasileiro- estrutura, 
padrões de distribuição e ritmos de crescimento. Questões e tendências da produção agrícola brasileira. 
Inserção do Brasil na economia mundial. 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. 
 
GEÓLOGO: 
O estudo da terra: a crosta terrestre. Minerais: descrição e reconhecimento. Minerais energéticos e 
minerais como insumos industriais, na construção civil e agricultura. Conceituação, classificação, aspectos 
legais, conservação dos recursos minerais. As rochas: rochas ígneas ou magmáticas. Rochas sedimentares. 
Rochas metamórficas: principais tipos. Tectônica de placas e deriva continental. Falhamentos. Geoquímica 
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e geofísica. História da terra: o tempo geológico: as eras e os principais eventos envolvidos. Mapeamentos 
geológicos. Fotointerpretação. Geologia econômica. Geologia de Engenharia. Hidrologia. Estratigrafia. 
Processos erosivos. Geologia estrutural. Quaternário: Características Geológicas e geomorfológicas de 
ambientes costeiros; Praias Arenosas, Erosão Costeira; Dunas e Paleodunas. Estudos de riscos em áreas 
contaminadas: Qualidade de águas e solos. Ética Profissional. Geologia Aplicada: geologia e urbanização; 
aspectos de áreas de risco geológico ativo ou potencial; previsão e prevenção de acidentes geológicos; 
aspectos geológicos dos estudos de impactos ambientais e dos planos de recuperação de áreas 
degradadas; cartografia geotécnica aplicada ao gerenciamento de risco urbano; avaliação de risco 
geológico/geotécnico; avaliação de estabilidade de taludes naturais/artificiais e corte de solos e rochas. 
Geologia Ambiental: geologia aplicada a projetos e construções de obras de engenharia e ao planejamento 
de uso e ocupação do solo; aspectos hidrológicos e o comportamento dos aquíferos: poluição; 
contaminação de aquíferos; erosão; assoreamento e inundações. Obras Viárias. Fundações. Barragens. 
Obras subterrâneas. Obras marítimas. Canais e hidrovias. 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. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO: 
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. 
 
FISCAL DE CONTROLE AMBIENTAL: 
Administração pública. Poderes Administrativos.  Atos Administrativos, Servidores Públicos, 
Responsabilidade Civil da Administração; Controle e fiscalização ambiental em Araquari (Lei Complementar 
80/2009 de 31/07/2009); Defesa do meio ambiente (COMDEMA Araquari - Lei Complementar 71/2009 de 
04/02/2009); Noções de Ecologia e poluição ambiental. Noções básicas de legislação ambiental (federal, 
estadual e municipal); Código municipal do meio ambiente de Araquari (SC). Política Nacional do Meio 
Ambiente: Leis n° 6.938/1.981 e 10.165/2.000. Procedimentos do Licenciamento Ambiental. Política 
Nacional de Recursos Hídricos. Noções de Tratamento de Resíduos sólidos e reciclagem. Lei de Crimes 
Ambientais. Avaliação de Impactos Ambientais, Regulamentação e Aplicabilidade. Fundamentos do 
desenvolvimento sustentável. Sistemas de Gestão Ambiental.  Código de obras do município de Araquari 
(lei complementar nº 694/1985). Plano Diretor do município de Araquari (LEI 50/2006) Noções de ética e 
cidadania. Constituição Federal Gerenciamento de Projetos; Ética Profissional e outros conteúdos inerentes 
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ao cargo. 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 
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.   
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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 

 
 
 
 


