PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA – SC
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL PMI/CERSP/PSS No 14/2015
Por ordem do Prefeito Municipal de Imbituba, a Comissão Especial de Recrutamento e Seleção de
Pessoal - CERSP - da Prefeitura Municipal de Imbituba, Santa Catarina, no uso de suas
atribuições, conferidas pelo decreto PMI nº 65, de 30 de abril de 2008, torna público as instruções
especiais destinadas a realização de Processo Seletivo Simplificado, destinado a formação de
cadastro de reserva para o preenchimento dos cargos temporários existentes nos Quadros de
Pessoal da Prefeitura, conforme Lei nº 1.144, de 29 de abril de 1991; 1984 de 16 de dezembro de
1999, Lei n° 3.135 de 25 de julho de 2007; 3.330 de 30 de abril de 2008; 3.597 de 10 de
dezembro de 2009; 3.690 de 24 de maio de 2010 e o Edital a seguir:
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. Os cargos públicos objeto do Processo Seletivo Simplificado, os valores dos respectivos
vencimentos, o número de vagas e a jornada de trabalho são os constantes do Anexo I
deste Edital.
1.2. As condições de habilitação, a descrição sumária dos cargos, a definição de conteúdos
programáticos, o processo de classificação e as demais informações próprias de cada cargo
constarão de instruções específicas, expressas nos Anexos I, II e III parte integrante do presente
Edital.
1.3. O candidato para se inscrever deverá acessar o site www.ibam-concursos.org.br, clicar no link
do cargo escolhido, e antes de confirmar a inscrição, conferir todos os dados inclusive a
denominação do cargo e seu respectivo código.
1.4. Os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado poderão ser contratados para as
vagas existentes em qualquer unidade de serviço, de acordo com as necessidades da Prefeitura
Municipal de Imbituba.
1.5. Para os cargos de Professor, a escolha de vagas da primeira chamada ocorrerá de acordo
com a ordem de classificação, em local e hora a serem definidos pela Secretaria Municipal de
Educação.
1.5.1 O candidato que escolher vaga e desistir da mesma será excluído da listagem de
classificação.
2. REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NO CARGO PÚBLICO
2.1. Ter nacionalidade brasileira, admitidos estrangeiros na forma da lei.
2.2. Contar com, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos até a data da contratação.
2.3. Estar no gozo dos direitos políticos.
2.4. Estar em dia com as obrigações eleitorais.
2.5. Estar em dia com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino.
2.6. Possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo público de acordo com o
estabelecido no Anexo I do presente Edital, na data da contratação.
2.7. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.
2.8. Apresentar declaração firmada pelo interessado na qual conste não haver sofrido condenação
definitiva por crime doloso ou contravenção, nem penalidade disciplinar de demissão no exercício
de função pública qualquer.
2.9. Apresentar, quando se tratar de profissão regulamentada, no ato da posse, o competente
registro de inscrição no respectivo órgão fiscalizador.

2.10. Firmar declaração de não possuir acúmulo de cargo público, exceto aqueles previstos na
Lei.
2.11. Apresentar declaração de bens.
3. VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
3.1. Para efeito do que dispõe o inciso VIII do art. 37 da Constituição da República, bem como o
art. 1º, § 2º, da Lei nº 2.899, de 17 de maio de 2006, devem ser reservados aos candidatos com
deficiência, no mínimo, 5% (cinco por cento) do total de vagas oferecidas em Concursos Públicos.
3.2. O disposto no subitem 3.1 não terá incidência nos casos em que a aplicação do percentual de
5% (cinco por cento) implique, na prática, em majoração indevida do percentual mínimo fixado.
3.3. Em razão do número de vagas deste Processo Seletivo, não haverá reserva de vagas
para portadores de deficiência. Estes poderão concorrer em igualdade de condições com
os demais candidatos. Porém deverão observar a compatibilidade entre as atribuições do
cargo e a deficiência de que são portadores.
4. INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
4.1. Período: de 06 a 25 de novembro de 2015, exclusivamente, pela Internet, através do site
(www.ibam-concursos.org.br).
4.1.1 Valores de inscrição:
4.1.2 Valores de inscrição:
CARGO / ESCOLARIDADE

VALOR

Cargos de Nível Superior Completo

R$ 60,00

Cargos de Nível Superior Incompleto e Nível Médio

R$ 50,00

Cargos de Nível Fundamental Completo

R$ 40,00

4.2. O candidato deverá acessar o site (www.ibam-concursos.org.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 entre 0 (zero) hora do dia 06 de novembro e 19:00 (dezenove) horas
do dia 25 de novembro de 2015.
4.3. As inscrições somente serão aceitas após o banco confirmar o efetivo pagamento do valor da
taxa de inscrição. O candidato poderá verificar a aceitação de sua inscrição no endereço
eletrônico (www.ibam-concursos.org.br) através da opção Área do Candidato.
4.4. O pagamento do Boleto Bancário deverá ser feito em espécie ou através de Internet Banking,
não sendo aceito pagamento em cheque ou mediante agendamento bancário.
4.5. O pagamento deverá ser efetivado, impreterivelmente, até o último dia previsto para o
encerramento das inscrições, até o horário definido no item 4.2, caso contrário não será
considerado.
4.6. O candidato é responsável por confirmar se os dados da inscrição pela Internet foram
recebidos e se o valor da inscrição foi pago. Se até 05 (cinco) dias úteis antes da data de
realização da prova não estiver confirmada a inscrição, o candidato deverá entrar em contato com
o IBAM – Instituto Brasileiro de Administração Municipal, organizador do Processo Seletivo, no
telefone (47) 3041 6262, a fim de verificar a razão da pendência.
4.7. O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão no preenchimento da ficha de
inscrição, não sendo permitido pedido de retificação após o encerramento do prazo das
inscrições, exceto atualização de endereços.

4.8. O candidato se responsabilizará pela conferência de todos os dados no momento da
inscrição, verificando sua exatidão e corrigindo-os, se for o caso, não cabendo aos organizadores
qualquer responsabilidade por eventuais erros.
4.9. O descumprimento de qualquer das instruções para inscrição via Internet implicará
cancelamento da inscrição.
4.10. As inscrições pela Internet devem ser feitas com antecedência, evitando o possível
congestionamento de comunicação do site (www.ibam-concursos.org.br) nos últimos dias de
inscrição.
4.11. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM e a Prefeitura de Imbituba não se
responsabilizam por qualquer problema na inscrição via Internet motivada por falhas de
comunicação, falta de energia elétrica, congestionamento das linhas de comunicação, bem como
outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a conexão ou a transferência de dados.
4.12. O candidato poderá acessar o cartão de confirmação de inscrição através do site do IBAM
(www.ibam-concursos.org.br) na Área do Candidato, a partir de 02/12/2015.
4.13. Não haverá inscrição condicional ou extemporânea nem inscrição por correspondência.
4.14. Não há possibilidade de alteração/troca de cargos, nem devolução de valores.
4.15. O candidato deverá verificar através do site do IBAM (www.ibam-concursos.org.br), as
informações sobre local de realização da prova.
5. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
5.1. Provas Escritas
5.1.1. As provas escritas objetivas serão eliminatórias e classificatórias, e se constituirão de
questões objetivas de múltipla escolha, conforme descrito nos Anexos II e III deste Edital.
5.1.2. Nas provas escritas objetivas, serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem
nota igual ou superior ao limite mínimo estabelecido no Anexo II deste Edital.
5.1.3. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada destas provas.
5.2. Realização das Provas
5.2.1. As provas escritas serão realizadas no dia 13 de dezembro de 2015 e terão a duração de
três horas, sendo que as provas serão realizadas no período matutino, com abertura dos
portões às 8:00h e fechamento às 9:00h.
5.2.2. . O local da realização das provas constará do cartão de confirmação de inscrição a ser
acessado via Internet no site do IBAM (www.ibam-concursos.org.br), no link Área do Candidato ou
no link Documentação do Concurso.
5.2.3. As provas serão realizadas na cidade de Imbituba - SC, nos locais especificados pela
organização do Processo Seletivo Simplificado.
5.2.4. Só será permitido o ingresso dos candidatos nos locais de prova até o horário estabelecido
neste edital.
5.2.5. O candidato que chegar após o horário estabelecido não poderá ingressar no local de
prova, ficando, automaticamente, excluído do certame.
5.2.6. Para evitar atrasos, recomenda-se que os candidatos compareçam aos locais de provas
pelo menos 30 (trinta) minutos antes do horário previsto para o fechamento dos portões.
5.2.7. O candidato deverá comparecer aos locais de prova munido de documento original de
identidade, com fotografia, e caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
5.2.8. Serão considerados documentos de identidade: Cédula Oficial de Identidade (RG); Carteira
expedida por Órgão ou Conselho de Classe (CREA, CRA e outros); Carteira de Trabalho e
Previdência Social; Certificado de Reservista; Carteira de Motorista com foto e Passaporte.
5.2.9. Caso o candidato não possa apresentar nenhum dos documentos de identidade
relacionados no subitem 5.2.8, no dia de realização da prova, por motivo de perda, furto ou roubo
de todos eles, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão
policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias.

5.2.10. O candidato, ao ingressar no local de realização da prova, deverá obrigatoriamente
manter desligado qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, incluindo as
campainhas de celular e os sinais de alarme. O uso de quaisquer funcionalidades de aparelhos
tais como bip, telefone celular, walkman, receptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica,
notebook, calculadora, palm-top, relógio digital com receptor, entre outros, incorrerá na exclusão
do candidato do certame, podendo a organização do Processo Seletivo vetar o ingresso do
candidato com outros aparelhos além dos anteriormente citados.
5.2.11. Nos locais de prova poderá haver rastreamento eletrônico de sinais.
5.2.12. Os candidatos só poderão sair do local de realização da prova após 1 (uma) hora do início
da mesma, podendo levar o caderno de provas.
5.2.13. Os 03 (três) últimos candidatos a terminar as provas só poderão deixar o local juntos.
5.2.14. Constatando-se, durante a realização da prova, qualquer erro ou equívoco relacionado a
digitação ou edição dos cadernos de prova, os organizadores tomarão a providência cabível,
podendo inclusive determinar a anulação da questão ou questões afetadas.
5.2.15. Nas Provas Objetivas, o candidato deverá assinalar as respostas na Folha de Respostas,
que será o único documento válido para a correção da prova. O preenchimento da Folha de
Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade
com as instruções específicas contidas na capa do Caderno de Questões. Em hipótese alguma
haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. Na correção da Folha de
Respostas será atribuída nota zero à questão com mais de uma opção assinalada, sem opção
assinalada ou com rasura. O candidato deverá assinar a Folha de Respostas.
5.2.16. O candidato que necessitar de tratamento especial para realização da prova deverá
informar na ficha de inscrição as condições necessárias para que lhe seja providenciado local
apropriado para realização da mesma, desde que não implique em quebra de sigilo ou
favorecimento.
5.2.17. A lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova, poderá fazê-lo em
sala reservada, desde que o requeira no momento da inscrição, para adoção das providências
necessárias.
5.2.18. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
5.2.19. A criança deverá ser acompanhada de adulto responsável por sua guarda (familiar ou
terceiro indicado pela candidata) e permanecer em ambiente reservado.
5.2.20. A lactante deverá apresentar-se, no respectivo horário para o qual foi convocada, com o
acompanhante e a criança.
5.2.21. Não será disponibilizado pelo IBAM, responsável para a guarda da criança, acarretando à
candidata a impossibilidade de realização da prova.
5.2.22. No momento em que for necessária a amamentação, a candidata lactante poderá
ausentar-se temporariamente da sala de prova, acompanhada de uma fiscal.
5.2.23. Na sala reservada para amamentação ficarão somente a candidata lactante, a criança e
uma fiscal, sendo vedada a permanência de babás ou quaisquer outras pessoas que tenham grau
de parentesco ou de amizade com a candidata.
5.2.24. Caberá à entidade organizadora do certame, juntamente com a CERSP, decidir sobre
ocorrências verificadas durante a realização das provas.
5.2.25. A CERSP poderá, justificadamente, alterar as normas previstas no item 5 e seus
desdobramentos, desde que com a finalidade de preservar o bom andamento do Processo
Seletivo Simplificado.
5.3.Títulos
5.3.1. Serão atribuídos pontos aos títulos a serem apresentados pelos candidatos ao cargo de
Professor, sendo considerados até dois títulos por categoria.
5.3.1.1. Os pontos referidos no item anterior obedecerão aos critérios a seguir:

A cada 100 horas de cursos de formação continuada, na área de atuação, desde que
realizados nos anos de 2012, 2013, 2014 e/ou 2015, mediante apresentação de cópia
autenticada em cartório ou por membros da CERSP, do certificado: 1 (um) ponto, sendo
possível acumular até 2 pontos.
Declaração de frequência no curso de formação continuada do Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) promovido pelo MEC, desde que emitidos após a
publicação deste edital: 02 pontos.
Especialização lato sensu: reconhecido pelo MEC – Ministério da Educação, desde que
não seja requisito para provimento e que guarde relação direta com as atribuições do
cargo e a área de atuação para o qual o candidato prestará prova, com o mínimo de 360
(trezentos e sessenta) horas/aula, mediante apresentação de cópia autenticada em
cartório ou por membros da CERSP, de certificado de conclusão devidamente registrado:
02 (dois) pontos, totalizando neste tópico até 04 pontos.
Mestrado: reconhecido pelo MEC – Ministério da Educação, desde que guarde relação
direta com as atribuições do cargo e a área de atuação para o qual o candidato prestará
prova, mediante apresentação de cópia autenticada em cartório ou por membros da
CERSP, de certificado de conclusão e título de Mestre devidamente registrado: 03 (três)
pontos, totalizando neste tópico até 06 pontos.
5.3.2. Só serão avaliados e pontuados os títulos dos candidatos aprovados nas provas objetivas.
5.3.3. Não haverá desclassificação do candidato pela não apresentação de títulos.
5.4. Apresentação de títulos:
5.4.1. Para fins de cumprimento dos prazos legais para homologação, os títulos deverão ser
enviados para análise, exclusivamente no período de inscrições, para a Gerência de Gestão
de Pessoas, situada na Rua Ernani Cotrin, n°601, Centro, Imbituba, Santa Catarina,
CEP 88780-000 ou através de Sedex ou AR, postados no período de inscrições, ou entregues, no
mesmo período, no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal no mesmo endereço, aos cuidados da
Comissão Especial de Recrutamento e Seleção de Pessoal - CERSP.
5.4.2. Os títulos deverão ser apresentados em envelope fechado, contendo na sua parte externa o
número de inscrição (campo número do documento do boleto), nome do candidato e o cargo para
o qual concorre. Não serão analisados os títulos sem a indicação dos dados acima.
5.5. Contagem de Pontos
5.5.1. O total geral de pontos do candidato será obtido pela soma dos pontos a ele atribuídos em
cada um dos núcleos da prova objetiva, acrescidos dos pontos obtidos com títulos, se houver.
6. RECURSOS E REVISÕES
6.1. Aos candidatos serão assegurados recursos em todas as etapas do Processo Seletivo
Simplificado.
6.2. O candidato que se sentir prejudicado em qualquer das etapas do Processo Seletivo
Simplificado, poderá interpor recurso, mediante requerimento individual, desde que:
a) seja dirigido ao Presidente da CERSP da Prefeitura Municipal de Imbituba e entregue para
registro no protocolo geral da Prefeitura Municipal, situada na Rua Ernani Cotrin, n°601- Centro,
no horário de funcionamento do mesmo, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados após
o ato que motivou a reclamação;
b) constem obrigatoriamente do recurso nome completo do candidato, número da inscrição, cargo
público ao qual se candidatou, fundamentação clara e ampla dos motivos, e, no caso de recursos
contra questões ou gabaritos, a bibliografia pesquisada. O referido recurso deverá ser
devidamente firmado pelo candidato em todas as folhas.

c) seja apresentado datilografado ou digitado, devendo ser uma folha para cada questão
recorrida, no caso de recursos contra questões, conforme modelo constante do Anexo IV deste
Edital.
6.3. Será indeferido, liminarmente, o requerimento que não atender os requisitos do item 6.2.
6.4. Os recursos interpostos serão decididos em até 10 (dez) dias úteis pela entidade
organizadora do certame, contados, em qualquer caso, da data de seu protocolo.
6.5. Não serão aceitos recursos interpostos por telegrama, via postal, Internet ou outro meio que
não seja o especificado neste Edital.
6.6. Se do exame de recursos resultar anulação de questão ou item de questão, a pontuação
correspondente será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.
6.7. No caso de o gabarito da prova ser fornecido incorretamente por falha de digitação,
publicação ou outra, a questão não será anulada, procedendo-se à sua correção e publicação.
6.8. Será dada publicidade às decisões dos recursos, no site do IBAM (www.ibamconcursos.org.br).
7. RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO
7.1. Considerar-se-á aprovado o candidato que, submetido ao Processo Seletivo Simplificado,
conforme descrito no item 5 do presente Edital, satisfizer todas as condições lá estabelecidas.
7.2. Em caso de igualdade de pontos na classificação, serão adotados, sucessivamente, os
seguintes critérios para o desempate dos candidatos:
a) para os cargos de Nível Superior e Médio:
1o) maior no de pontos na prova de Conhecimentos Técnico-profissionais;
2o) maior no de pontos na prova de Legislação;
3º) maior no de pontos na prova de Português;
4º) maior idade.
b) para o cargo de Nível Fundamental:
1o) maior no de pontos na prova de Conhecimentos Técnico-profissionais;
2o) maior no de pontos na prova de Matemática e Português;
3º) maior idade.
7.2.1. Quando a igualdade de pontos na classificação envolver, pelo menos, 01 (um) candidato
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, o desempate far-se-á considerando como
primeiro critério o mais idoso.
7.3. Apurada a classificação, esta será publicada como resultado final do Processo Seletivo
Simplificado, em ordem decrescente das notas, contendo a pontuação de todos os candidatos
aprovados.
7.4. Os candidatos aprovados poderão ser nomeados no período de validade do Processo
Seletivo Simplificado, cabendo-lhes a responsabilidade de manter atualizado seu endereço para
fins de convocação, junto ao órgão gestor de pessoas da Prefeitura Municipal de Imbituba, sob
pena de serem considerados desistentes.
7.5. Os gabaritos serão divulgados no dia 13 de dezembro de 2015, após as 18 horas, no site
www.ibam-concursos.org.br
8. DO RESULTADO E DA HOMOLOGAÇÃO
8.1. O resultado preliminar do Processo Seletivo Simplificado contendo o desempenho de todos
os candidatos inscritos, em ordem decrescente de pontuação, será publicado no site
(www.ibam-concursos.org.br), através da opção Documentação do Concurso.
8.2. Após decididos todos os recursos, será também publicada uma relação final com todos os
candidatos aprovados por cargo e em ordem de classificação.

8.3. O resultado final do Processo Seletivo será homologado pelo Prefeito Municipal e publicado
no site (www.ibam-concursos.org.br), através da opção Documentação do Concurso.
9. DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. A classificação dos candidatos aprovados será feita em ordem decrescente dos pontos
obtidos.
9.2. Os candidatos aprovados e classificados no Processo Seletivo Simplificado serão
convocados, conforme a necessidade do município, para o exame médico e para a comprovação
dos requisitos exigidos no item 2 do presente Edital, através dos meios de comunicação conforme
dispuser a legislação municipal em vigor.
9.2.1. Os exames médicos são eliminatórios, sendo excluídos do Processo Seletivo Simplificado
os candidatos que não apresentarem aptidão física e/ou mental para o exercício do cargo público
para o qual se inscreveram, podendo a Administração solicitar exames específicos (por exemplo:
cardiológicos, radiológicos e laboratoriais) para melhor avaliar as condições de saúde do
candidato.
9.3. Os candidatos que não atenderem aos requisitos exigidos neste Edital serão
automaticamente eliminados do Processo Seletivo Simplificado em qualquer de suas fases.
9.4. Será excluído do certame, por ato da CERSP, o candidato que:
a) faltar a qualquer uma das fases do Processo Seletivo Simplificado;
b) portar-se de maneira inadequada nos locais de realização das provas, de modo a prejudicar o
andamento normal do Processo Seletivo Simplificado;
c) for surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outro candidato;
d) for apanhado em flagrante tentativa de burla, fraude ou falsificação na realização da prova, sem
prejuízo do indiciamento cabível;
e) prestar, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
f) deixar de apresentar qualquer documento comprobatório dos requisitos exigidos neste Edital.
9.5. O presente Processo Seletivo Simplificado objetiva o preenchimento de cargos, sob a égide
do regime jurídico adotado pela Administração Municipal de Imbituba.
9.6. A inscrição do candidato implicará o conhecimento do presente Edital e do Regulamento de
Processo Seletivo Simplificado, bem como o compromisso tácito de aceitar as condições do
certame, tais como se acham estabelecidas.
9.7. A aprovação em Processo Seletivo Simplificado não gera direito à nomeação, a qual se dará,
a exclusivo critério da Prefeitura, dentro do prazo de validade do certame em conformidade ao
número de vagas constantes do Anexo I deste Edital.
9.8. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar pelos jornais ou qualquer outro meio
de divulgação definido pela CERSP a publicação de todos os atos e editais relativos ao certame.
9.9. O candidato deverá manter atualizado seu endereço, junto ao IBAM, até a publicação da
classificação final do Processo Seletivo Simplificado, e junto a Gerência de Gestão de Pessoas da
Prefeitura do Município de Imbituba, após a homologação do resultado do Processo Seletivo
Simplificado, sendo de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos decorrentes da nãoatualização de seu endereço.
9.10. Os casos omissos serão resolvidos pela CERSP, competente também para julgar, em
decisão irrecorrível, quaisquer que sejam os recursos interpostos pelos candidatos.
9.11. O presente Edital estará disponibilizado no site do IBAM, (www.ibam-concursos.org.br).
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das condições
estabelecidas neste Edital, bem como em eventuais aditamentos e instruções específicas para a
realização do Processo Seletivo Simplificado, acerca das quais não poderá alegar
desconhecimento.

10.2. O Processo Seletivo Simplificado terá validade de 02 (dois) anos, prorrogável por igual
período, a critério da Administração Municipal.
10.3. Para os cargos do magistério, nível superior completo e incompleto, o referido certame terá
validade até a data de 31 de dezembro de 2016.

Prefeitura Municipal de Imbituba, 30 de outubro de 2015.

Andreza Barcelos Carvalho
Presidente
Portaria DRH/SEAD nº 202/2009

Rodrigo de Farias Rosa
Secretário
Portaria PMI/DGP n° 311/2014

Sergio Luiz de Souza
Membro
Portaria PMI/DGP 193/2013

Cleidimar Ferreira Novaes Coelho
Membro
Portaria DGP/SEAGP n° 015/2012

Katiane Mello Salles
Membro
Portaria PMI/DGP n.º 348/2013
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CÓDIGO

Cargo

REQUISITOS
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO)

VAGAS *

JONADA
SEMANAL
DE
TRABALHO

SALÁRIO-BASE
R$

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
101

Enfermeiro

Diploma de conclusão de Curso Superior em Enfermagem e
registro no COREN

CR

20h

903,13

102

Enfermeiro

Diploma de conclusão de Curso Superior em Enfermagem e
registro no COREN

CR

40h

1.806,26 (***)

103

Fisioterapeuta

Diploma de conclusão de Curso Superior em Fisioterapia e
registro no CREFITO.

CR

40h

1.806,26

104

Fonoaudiólogo

Diploma de conclusão de Curso Superior em Fonoaudiologia e
registro no CREFONO.

CR

20h

903,13

105

Fonoaudiólogo

Diploma de conclusão de Curso Superior em Fonoaudiologia e
registro no CREFONO.

CR

40h

1.806,26

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO - MAGISTÉRIO
Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Anos Iniciais com
diploma expedido até 31 de dezembro de 2006 ou pedagogia
com
diploma expedido a partir da resolução CNE CP 01 de 15 de
106
Professor II de Anos Iniciais
maio de 2006 ou Normal Superior com habilitação em Anos
Iniciais.

CR

**

**

107

Professor II de Artes

Licenciatura em Artes ou Educação Artística.

CR

108

Professor II de Ciências

Licenciatura em Ciências Biológicas.

CR

109

Professor II de Educação
Especial

Licenciatura em Pedagogia com Habilitação em Educação
Especial; ou Licenciatura em Pedagogia com Complementação
em Educação Especial; ou Normal Superior com
Complementação em Educação Especial.

CR

110

Professor II de Educação
Física

Licenciatura em Educação Física

CR

**

111

Bacharel em Educação
Física II

Bacharel em Educação Física e registro no CREF

CR

**

De acordo
com a
necessidade

**

10, 20, 30
ou 40h

**
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JONADA
SEMANAL
DE
TRABALHO

Cargo

REQUISITOS
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO)

TOTAL
DE
VAGAS *

112

Professor II de Educação
Infantil

Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Educação Infantil
com diploma expedido até 31 de dezembro de 2006 ou
Pedagogia com diploma expedido a partir da resolução CNE CP
01 de 15 de maio de 2006 ou Normal Superior com habilitação
em Educação Infantil.

CR

**

113

Professor II de Ensino
Religioso

Licenciatura em Ciências da Religião.

CR

**

114

Professor II de Geografia

Licenciatura em Geografia

CR

**

115

Professor II de História

Licenciatura em História

CR

**

116

Professor II de Língua
Inglesa

Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Inglesa

CR

**

117

Professor II de Língua
Portuguesa

Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Portuguesa

CR

**

118

Professor II de Matemática

CR

**

CÓDIGO

Licenciatura em Matemática

SALÁRIO-BASE
R$

NÍVEL SUPERIOR INCOMPLETO – CURSANDO GRADUAÇÃO
301

302

303

Professor I de Anos Iniciais

Professor I de Artes

Professor I de Ciências

Magistério com habilitação em Anos Iniciais ; ou Histórico escolar
e frequência de, no mínimo, 5º semestre de Licenciatura em
Pedagogia.

CR

Histórico escolar e frequência de, no mínimo, 5º semestre de
Licenciatura em Artes.

CR

Histórico escolar e frequência de, no mínimo, 5º semestre de
Licenciatura em Ciências Biológicas.

CR

**
De acordo
com a
necessidade

**

10, 20, 30
ou 40h
**
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JONADA
SEMANAL
DE
TRABALHO

Cargo

REQUISITOS
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO)

TOTAL
DE
VAGAS *

304

Professor I de Educação
Especial

Histórico escolar e frequência de, no mínimo, 5º semestre de
Licenciatura em Pedagogia da Educação Especial, ou
Licenciatura em Pedagogia e cursando Complementação em
Educação Especial; ou Normal Superior e cursando
Complementação em Educação Especial.

CR

**

305

Professor I de Educação
Física

Histórico escolar e frequência de, no mínimo, 5º semestre de
Licenciatura em Educação Física.

CR

**

306

Professor I de Educação
Infantil

Magistério com habilitação em Educação Infantil; ou Histórico
escolar e frequência de, no mínimo, 5º semestre de Licenciatura
em Pedagogia.

CR

**

307

Professor I de Ensino
Religioso

Histórico escolar e frequência de, no mínimo, 5º semestre de
Licenciatura em Ciências da Religião.

CR

**

308

Professor I de Geografia

Histórico escolar e frequência de, no mínimo, 5º semestre de
Licenciatura em Geografia.

CR

**

309

Professor I de História

Histórico escolar e frequência de, no mínimo, 5º semestre de
Licenciatura em História.

CR

**

310

Professor I de Língua Inglesa

Histórico escolar e frequência de, no mínimo, 5º semestre de
Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Inglesa.

CR

**

311

Professor I de Língua
Portuguesa

Histórico escolar e frequência de, no mínimo, 5º semestre de
Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Portuguesa.

CR

**

312

Professor I de Matemática

Histórico escolar e frequência de, no mínimo, 5º semestre de
Licenciatura Matemática.

CR

**

Diploma de conclusão do Ensino Médio, acrescido de Curso de
Técnico em Enfermagem e registro no COREN.

CR

36h

1.177,31

Diploma de conclusão do Ensino Médio

CR

40h

1.040,55

CÓDIGO

SALÁRIO-BASE
R$

NÍVEL MÉDIO
313
314

Técnico em Enfermagem SAMU
Cuidador/Educador
Residente
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CÓDIGO

Cargo

REQUISITOS
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO)

TOTAL
DE
VAGAS *

JONADA
SEMANAL
DE
TRABALHO

SALÁRIO-BASE
R$

Diploma de conclusão do Ensino Fundamental

CR

40h

788,00

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
315

Auxiliar Cuidador/ Educador

* CR – Cadastro de Reserva
** Vencimento dos professores:
Cargo
Professor I
Professor II

10 horas
R$ 416,38
R$ 450,80

Carga Horária
20 horas
30 horas
R$ 832,76
R$ 1.249,13
R$ 901,60
R$ 1.352,40

40 horas
R$ 1.665,51
R$ 1.803,20

Obs: Para os cargos de professor, além do valor da remuneração relacionado acima, é acrescido complementação para atender ao piso salarial nacional do magistério.
*** Enfermeiros que atuarem no ESF, terão vencimento de R$ 2.337,32.

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES
NÍVEL SUPERIOR
ENFERMEIRO- Realizar atividades de enfermagem relacionadas com a prevenção e recuperação da saúde individual e coletiva e executar outras tarefas correlatas a sua
função
FISIOTERAPEUTA- Executar atividades de supervisão, coordenação, programação ou execução especializada, referente a trabalhos relativos à utilização de métodos e
técnicas fisioterápicas para reabilitação física do indivíduo.
FONOAUDIÓLOGO – Identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas próprias de avaliação e fazendo treinamento fonético,
auditivo, de dicção, impostação de voz e outros para possibilitar aperfeiçoamento e o/ou reabilitação da fala.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade e estratégias, considerando as
necessidades específicas dos alunos de forma a construir um plano de atuação para eliminar as barreiras impostas pelas deficiências; Identificar as necessidades do
contexto escolar e dos alunos; Produzir materiais e indicar a aquisição de: softwares, recursos e equipamentos tecnológicos, mobiliário, recursos ópticos e não ópticos,
dicionários e outros materiais que considerar necessário para o desempenho da habilidade do aluno; Elaborar e executar o Plano de AEE, avaliando a funcionalidade e a
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aplicabilidade dos recursos educacionais e de acessibilidade; Organizar o tipo e o número de atendimentos educacional para os alunos com deficiência, TEA e Altas
Habilidades/Superdotação; Ensinar e usar recursos de Tecnologia Assistida, tais como: as tecnologias da informação e comunicação (TIC), a comunicação alternativa e
aumentativa, a informática acessível, o soroban, os recursos ópticos e não ópticos, os softwares específicos, os códigos e linguagens, as atividades de orientação e
mobilidade, dentre outros; Promover atividades e espaços de participação da família e a interface com os serviços de saúde, assistência social e outros; Participar dos
Conselhos de Classe/Séries/Anos, reuniões de professores, reuniões de pais da escola e outras atividades pedagógicas da UE, sempre que se fizer necessário.
PROFESSORES – Reger classes do Ensino Fundamental, em sua área de habilitação específica.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (Bacharel) – Realizar atividades pedagógicas com iniciação em esportes; Coordenar programas de Iniciação Esportiva.

NÍVEL MÉDIO
TÉCNICO EM EFERMAGEM – Desenvolver serviços técnicos referentes a enfermagem em geral e executar outras tarefas correlatas a sua função.
CUIDADOR/EDUCADOR RESIDENTE- Orientação para o auto – cuidado; Estimular relação afetiva personalizada e individualizada com cada criança e/ou adolescente;
Orientar sobre a organização do espaço interno: organização do quarto e espaços de convívio em comum e espaço externo: cultivar horta, jardinagem e limpeza do pátio,
considerando o grau de desenvolvimento de cada criança ou adolescente; Estimular a participação das crianças e adolescentes nas atividades voltadas para educação,
esporte cultura e lazer; Prestar atendimento básico emergencial ( higiene pessoal, alimentação); Preservar a identidade e oferecer um ambiente de respeito e dignidade
as crianças e adolescentes.
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
AUXILIAR CUIDADOR/EDUCADOR- Orientação para o auto – cuidado; Estimular relação afetiva personalizada e individualizada com cada criança e/ou adolescente;
Orientar sobre a organização do espaço interno: organização do quarto e espaços de convívio em comum e espaço externo: cultivar horta, jardinagem e limpeza do pátio,
considerando o grau de desenvolvimento de cada criança ou adolescente; Estimular a participação das crianças e adolescentes nas atividades voltadas para educação,
esporte cultura e lazer; Prestar atendimento básico emergencial ( higiene pessoal, alimentação); Preservar a identidade e oferecer um ambiente de respeito e dignidade
as crianças e adolescentes.
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DEMONSTRATIVO DAS PROVAS OBJETIVAS
Escolaridade: Nível Superior
Número de
Questões

Valor de cada
Questão

Mínimo de Pontos Exigido
em cada Disciplina

10

10

30

10

10

30

10

10

30

Número de
Questões

Valor de cada
Questão

Mínimo de Pontos Exigido
em cada Disciplina

Conhecimentos Técnico Profissionais

10

10

30

Legislação do SUS, SUAS, ECA e Estatuto
do Idoso.

10

10

30

Português

10

10

30

Número de
Questões

Valor de cada
Questão

Mínimo de Pontos Exigido
em cada Disciplina

Conhecimentos Técnico Profissionais

10

10

30

Legislação do SUS, SUAS, ECA e Estatuto
do Idoso.

10

10

30

Português

10

10

30

Cargo

Núcleo de prova
Conhecimentos Técnico Profissionais

Professores I e II e Bacharel em Educação Legislação Constitucional e Educacional
Física
Português

Escolaridade: Nível Superior
Cargo

Enfermeiro, Fisioterapeuta,
Fonoaudiólogo.

Núcleo de prova

Escolaridade: Nível Médio
Cargo

Técnico em Enfermagem-SAMU

Núcleo de prova
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DEMONSTRATIVO DAS PROVAS OBJETIVAS
Escolaridade: Nível Médio
Cargo

Núcleo de prova
Conhecimentos Técnico Profissionais

Cuidador/Educador Residente.

Conhecimentos Gerais e
Administração Doméstica.

noções

de

Português

Número de
Questões

Valor de cada
Questão

Mínimo de Pontos Exigido
em cada Disciplina

10

10

30

10

10

30

10

10

30

Número de
Questões

Valor de cada
Questão

Mínimo de Pontos Exigido
em cada Disciplina

10

10

30

10

10

30

10

10

30

Escolaridade: Nível Fundamental Completo
Cargo

Núcleo de prova
Conhecimentos Técnico Profissionais

Auxiliar Cuidador/Educador

Conhecimentos Gerais e
Administração Doméstica.
Português

noções

de
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
NÍVEL SUPERIOR
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS DE NÚCLEO COMUM
PORTUGUÊS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR.
1.Interpretação de textos. 2. Funções da linguagem. 3. Variação linguística: as diversas modalidades do uso da
língua. 4. Formação das palavras (uso de prefixos e sufixos) 5. Acentuação gráfica. 6. Ortografia. 7. Classes de
palavras - flexões e emprego de: substantivos, adjetivos, pronomes e verbos. 8. Regência nominal e verbal. Crase. 9.
Concordância nominal e verbal. 10. Processos de coordenação e subordinação (valores semânticos). 11. Estrutura
do período e da oração: aspectos sintáticos e semânticos. 12. Pontuação. 13. Termos essenciais da oração: Sujeito e
predicado.
Obs. As questões serão elaboradas em concordância com o novo acordo ortográfico.
LEGISLAÇÃO DO SUS, SUAS, ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E ESTATUTO DO IDOSO PARA OS
CARGOS DE ENFERMEIRO, FISIOTERAPEUTA E FONOAUDIÓLOGO.
Sistema Único de Saúde – SUS: Princípios, diretrizes, leis e regulamentação. Participação e Controle Social;
Diretrizes para a gestão do SUS: Descentralização, Regionalização, Municipalização, Financiamento, Regulação,
Pactos pela Saúde, Protocolos do SUS; Estratégia de Saúde da Família - ESF: conceitos, legislações, Núcleo de
Apoio à Saúde da Família – NASF; Sistemas de informação em saúde. Estatuto da Criança e do Adolescente.
Estatuto do Idoso. Lei 8.742/93 e suas alterações (Lei do SUAS).
LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL PARA OS CARGOS DE PROFESSOR.
Constituição da República Federativa do Brasil (CF/88): Dos Princípios Fundamentais. Dos Direitos e Garantias
Fundamentais. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei nº 9.394/96; Estatuto da Criança e do
Adolescente: Lei 8069/90; Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010: Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Básica; Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO TÉCNICO
PROFISSIONAL
ENFERMEIRO
Políticas Públicas de Saúde. Participação da comunidade. Política Nacional de Atenção Básica. Atenção Primária em
Saúde. Ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Humanização. Diretrizes operacionais: Pactos pela
Vida e de Gestão. Implementação do modelo assistencial de atenção básica com os Cadernos de Atenção Básica do
Ministério da Saúde. Regionalização e Redes de Atenção à Saúde. Gerenciamento de resíduos, biossegurança,
prevenção e controle de riscos. Código de ética dos profissionais de enfermagem. Lei do exercício profissional.
Gerenciamento, administração e organização dos serviços de enfermagem. Educação em Saúde. Teorias de
Enfermagem. Sistematização da Assistência de Enfermagem e Consulta de Enfermagem. Assistência de
enfermagem em: urgências e emergências; vigilância em saúde; auditoria dos serviços de saúde; imunização; saúde
do adulto; saúde da criança/adolescente; saúde da mulher; saúde do idoso; assistência em doenças sexualmente
transmissíveis (DST), tuberculose e hepatites; obesidade; doenças respiratórias; hipertensão arterial; diabetes
mellitus; doenças cardiovasculares; doenças cerebrovasculares e doença renal. Cuidados Assistenciais e
Fundamentos de Enfermagem. Ações e cuidados na Atenção à Rede de Urgências e Emergências, na Atenção à
Rede de Pessoas com Deficiências, na Atenção à Rede de Doenças Crônicas e na Atenção à Rede Psicossocial.
Implementação, controle e avaliação do programa de imunização da unidade. Orientação e implementação de
atividades de treinamento de pessoal e educação continuada para a equipe de saúde. e-SUS AB. Rede Cegonha.
SisPreNatal. Programa Nacional de Controle do Tabagismo.

FISIOTERAPEUTA
Fisioterapia preventiva: fundamentos e aplicações. Prevenção em Saúde Pública. Atuação Preventiva em
Fisioterapia. Fisioterapia Preventiva em Saúde do Trabalho. Atenção Básica a Saúde. Fisioterapia na Atenção
Básica. Educação Popular em Saúde. Avaliação cinesioterapêutica. Doenças Neurológicas na Infância e adulto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA - SC
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 14/2015

ANEXO III
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Reabilitação do Hemiplégico. Equipe multidisciplinar e Educação do paciente. Avaliação do paciente reumático –
anamnese e exame físico e tratamento. Tratamento das doenças reumáticas – medicina física e reabilitação.
Introdução ao estudo do envelhecimento e da velhice. Políticas Públicas de Atenção ao Idoso. Aspectos biológicos do
envelhecimento: considerações sobre anatomia e fisiologia do envelhecimento. Fisioterapia aplicada aos idosos
portadores de disfunções. Avaliação e tratamento em fisioterapia ortopédica e traumatológica.
Recursos
eletrotermofototerapêuticos. Provas de função muscular Saúde da Família. A Família e seu Ciclo Vital: O Adulto.
Anatomia Pulmonar e Cardíaca. Fisiologia Pulmonar e Cardíaca. Semiologia Pulmonar e Cardíaca: Manobras e
Recursos Fisioterapêuticos. Reabilitação cardio-respiratória. Ética em Fisioterapia. Leis e Resoluções do COFFITO.
FONOAUDIÓLOGO
Ética e Legislação Profissional. Noções de Biossegurança. Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem oral e
escrita. Linguagem e Psiquismo. Alterações Específicas do Desenvolvimento da Linguagem oral: diagnóstico e
intervenção. Avaliação e Tratamento dos Distúrbios da Comunicação. Atuação fonoaudiológica nas alterações de
fala. Distúrbios Fonológicos: diagnóstico e intervenção. Atuação fonoaudiológica nos quadros afásicos. Linguagem
nos processos de envelhecimento. Linguagem Escrita: Desenvolvimento da linguagem escrita. Etapas de aquisição
da linguagem escrita. Distúrbios de aprendizagem e Dislexia. Patologia do Sistema Nervoso Central: Patologia do
SNC e suas implicações na comunicação: Encefalopatias não progressivas. Encefalopatia Crônica Infantil Fixa
(Paralisia Cerebral), Disartrias, Dispraxias, Apraxias, Dislexia. Deficiência Mental. Distúrbios Psiquiátricos. Sistema
Fonatório/O Processo Vocal Básico. Avaliação de Voz Clínica. Tratamento em Voz Clínica. Voz e Disfonia nos Ciclos
de Vida: da Infância à Senescência. Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Voz. Características vocais e terapia
de voz para indivíduos com surdez. Atuação fonoaudiológica nas funções orofaciais. Atuação fonoaudiológica nas
disfunções da articulação temporomandibular. Atuação Fonoaudiológica na Fissura Labiopalatina. Aleitamento
materno. Distúrbios de deglutição. Atuação fonoaudiológica em disfagia orofaríngea neurogênica. Atuação
fonoaudiológica: ação em disfagia orofaríngea mecânica. Audiologia: Desenvolvimento da audição. Avaliação
audiológica completa. Triagem auditiva neonatal e acompanhamento do desenvolvimento da audição.
Processamento Auditivo Central.

MAGISTÉRIO – PROFESSORES I E II
PROFESSOR DE ANOS INICIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL
1. Ensino fundamental de nove anos. 2. Interdisciplinaridade. 3. Teorias de aprendizagem e desenvolvimento infantil.
4. Avaliação no ensino fundamental. 5. Planejamento docente: dinâmica, processos e instrumentos. 6. Currículo e
didática: histórico, teorias e tendências atuais. 7. Projeto Político Pedagógico: princípios e finalidades. 8. Tendências
e concepções pedagógicas da educação brasileira. 9. Alfabetização e letramento: características e pressupostos. 10.
Projetos de trabalho: concepção e perspectiva. 11. O professor de ensino fundamental e seus desafios pedagógicos
no processo de ensino aprendizagem dos educandos. 12. Pró Letramento: Programa de Formação Continuada de
Professores dos Anos/Séries Iniciais do Ensino Fundamental – Alfabetização e Linguagem e Matemática (MEC
2008). 13. Resolução CNE/CEB 07/2010 que fica as Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Fundamental de 09 (nove) anos.
PROFESSOR DE ARTES
História da Arte: movimentos, artistas e obras. 2. História da Arte Catarinense: artistas e obras. 3. Arte: linguagens,
materiais e conceitos. 4. Arte-educação: propostas metodológicas. 5. Folclore Brasileiro: conceitos e manifestações.
6. Teatro como atividade coletiva-vivência de contextos e situações através da ação. 7. A Educação Musical no
contexto atual. 7. PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais em Artes.
PROFESSOR DE CIÊNCIAS
1. Biologia Molecular: compostos químicos celulares: água, sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos
nucléicos e vitaminas. 2. Vírus e Bactérias. 3. Célula eucariótica animal e vegetal: estrutura e funcionamento. 4.
Divisão Celular: Mitose e Meiose. 5. Reprodução Humana. 6. Métodos Contraceptivos e DSTs. 7. Conceitos
Fundamentais da Ecologia: espécie, população, comunidade, ecossistema, habitat, nicho ecológico, biomas, biosfera.
8. Teia e Cadeia Alimentar. 9. Relações Ecológicas. 10. Evolução Biológica. 11. Estrutura e funcionamento do corpo
humano: os sistemas e órgãos. 12. Biodiversidade: Reino Protista: algas e protozoários. 13. Reino Fungi. 14. Reino
Animalia. 15. .Reino Vegetal. 16. Histologia Vegetal. 17. Funções dos vegetais 18. O Crescimento e os Movimentos
Vegetais. 19. Histologia Humana: Tecidos Epiteliais, Tecidos Conjuntivos; Tecido Muscular e Tecido Nervoso. 20.
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Substâncias químicas e suas propriedades. 21. Ligações, reações e funções químicas. Átomo. Tabela Periódica.
Estudo do Movimento. 22. Cinemática. 23. Educação Ambiental.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Educação Especial no Brasil: conceito e história. Deficiência: Concepções e características específicas. Altas
Habilidades: concepções. Legislação Brasileira sobre Educação Especial. Políticas públicas para a Educação
Especial: Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva. O processo de Inclusão dos
alunos com deficiência no ensino regular (educação infantil, ensino de jovens e adultos). Tecnologia Assistiva.
Comunicação Suplementar Alternativa. Transtorno invasivo de desenvolvimento. Libras. Língua Portuguesa para
Surdos.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
1. A História da Educação Física. Metodologia para o ensino da Educação Física. Função social da Educação Física.
Educação Física adaptadas: como trabalhar o conceito de inclusão. Concepções psicomotoras na Educação Física
escolar. Processo avaliativo na Educação Física escolar. Educação Física e o desenvolvimento humano. Alternativas
de trabalhos didáticos com jovens e adultos. Biomecânica. Fisiologia. Esporte e regras: Atletismo, Futebol, Futsal,
Voleibol, Basquetebol, Handebol. Ginástica – Ginástica Geral; Ginástica Artística; Ginástica Rítmica. Recreação:
Jogos e recreação. Psicomotricidade.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
01. Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil – Vol.1 e 2 . 02. Plano Nacional pela Primeira
Infância/2010. 03. Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Infantil. 04. Eixos do trabalho pedagógico na
educação infantil: o cuidar e o educar. 05. Componentes curriculares da educação infantil: o brincar, o movimento e o
conhecimento de si e do outro. 06. Avaliação na educação infantil. 07. O cotidiano na creche: espaço, rotina,
afetividade, alimentação, higiene, cuidados essenciais. 08. Projetos de trabalho: concepção e perspectiva. 09.
Indicadores de Qualidade para a Educação Infantil.
PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO
1. História, legislação e concepções de Ensino Religioso no Brasil e Santa Catarina. 2. Diversidade cultural religiosa e
o estudo do fenômeno religioso no cotidiano escolar. 3. O Ensino Religioso como componente curricular: objeto,
objetivos, conteúdo, metodologia, linguagem e avaliação. 4. Proposta curricular de Santa Catarina: implementação do
ensino religioso: ensino fundamental. Florianópolis: Secretaria de Estado da Educação e do Desporto. (2001) 5.
Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Religioso (FONAPER/2009). 6. Resolução n° 4, de 13 de julho de
2010.
PROFESSOR DE GEOGRAFIA
Geografia Geral e do Brasil 2. Geografia de Santa Catarina 3. Problemas Ambientais Contemporâneos. 4. Questões
Atuais Brasileiras. 5. Parâmetros Curriculares Nacionais em Geografia. (PCN). 6. Sociedade e Espaço: Geografia
Geral e do Brasil. 7. Geografia Crítica.
PROFESSOR DE HISTÓRIA
As origens da Humanidade; 2. O mundo greco-romano; 3. A Idade Média; 4. A Idade Moderna; 5. Sociedades da Ásia
e da África; América; 6 O século das Revoluções; 7. Um país chamando Brasil; 8. As crises que abalaram o mundo;
9. Dilemas da globalização. 10. Parâmetros Curriculares Nacionais em História.
PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA
Compreensão de textos escritos contemporâneos, literários e não literários. 2. Conhecimento de aspectos
linguísticos-estruturais e gramática funcional. 3. Estrutura da sentença 4. Frase nominal 5. Substantivo Genitivo 6.
Adjetivo (graus comparativo e superlativo) – 7. Locuções adjetivas 8. Artigos Numerais 9. Pronomes 10. Frase verbal
11. Verbo (modo, forma, tempo) Auxiliares Modais Locuções verbais. 12. Verbos irregulares 13. Voz ativa/passiva
14. Advérbios. 15. Locuções Adverbiais 16. Preposições 17. Conjunções 18. Processos de formação de palavras.
19. Discurso indireto.
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PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA
Compreensão e interpretação de textos, conhecimento vocabular. 2. Variação linguística: as diversas modalidades do
uso da língua. 3. Ortografia, Significação das palavras – antônimos, sinônimos, homônimos e parônimos. 4.
Formação e estrutura das palavras – uso de prefixos e sufixos. 5. Classes de palavras - flexões e emprego de:
substantivos, adjetivos, pronomes e verbos. 6. Regência nominal e verbal. Crase. 7. Concordância nominal e verbal.
8. Processos de coordenação e subordinação (valores semânticos atribuídos pelas conjunções). 9. Estrutura do
período e da oração: aspectos sintáticos e semânticos. 10. Pontuação. 11. Acentuação gráfica.
Obs. As questões serão elaboradas em concordância com o novo acordo ortográfico.
PROFESSOR DE MATEMÁTICA
1. Operações fundamentais com números naturais, inteiros e racionais. 2. Proporcionalidade: razão, proporção, regra
o
o
de três simples e composta. 3. Cálculo algébrico: produtos notáveis, fatoração. 4. Equações do 1 grau, do 2 grau,
o
o
o
o
logarítmicas e exponenciais. Inequações do 1 grau, do 2 grau. Sistema de equações e inequações do 1 e do 2
grau. 5. Funções: polinomial do 1º grau, quadrática, exponencial e logarítmica. 6. Sequências: progressões
aritméticas e progressões geométricas. 7. Trigonometria: razões trigonométricas no triângulo retângulo, lei dos senos,
lei dos cossenos, identidades trigonométricas. 8. Matrizes: operações, determinante de ordem n. 9. Resolução de
sistemas de equações lineares. 10. Análise Combinatória: princípio fundamental da contagem, arranjos, permutações
e combinações. 11. Probabilidade. 12. Geometria plana: semelhança de polígonos, relações métricas no triângulo
retângulo, circunferência (área e comprimento), área e perímetro de figuras planas. 13. Geometria Espacial: área e
volume de prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas. 14. Geometria Analítica: ponto, reta, equação da
circunferência, elipse, hipérbole e parábola. 15. Noções de Matemática Financeira: porcentagem, juros simples e
compostos. 16. Noções de estatística: população, amostra e medidas de tendência central; análise e interpretação de
gráficos. 17. Funções e Equações Trigonométricas.

NÍVEL MÉDIO
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS DE NÚCLEO COMUM
PORTUGUÊS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO.
1.Interpretação de textos. 2. Funções da linguagem. 3. Variação linguística: as diversas modalidades do uso da
língua. 4. Formação das palavras (uso de prefixos e sufixos) 5. Acentuação gráfica. 6. Ortografia. 7. Classes de
palavras - flexões e emprego de: substantivos, adjetivos, pronomes e verbos. 8. Regência nominal e verbal. Crase. 9.
Concordância nominal e verbal. 10. Processos de coordenação e subordinação (valores semânticos). 11. Estrutura
do período e da oração: aspectos sintáticos e semânticos. 12. Pontuação. 13. Termos essenciais da oração: Sujeito e
predicado.
Obs. As questões serão elaboradas em concordância com o novo acordo ortográfico.
LEGISLAÇÃO DO SUS, SUAS, ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E ESTATUTO DO IDOSO
PARA O CARGO DE TÉNICO EM ENFERMAGEM/SAMU
Sistema Único de Saúde – SUS: Princípios, diretrizes, leis e regulamentação. Participação e Controle Social;
Diretrizes para a gestão do SUS: Descentralização, Regionalização, Municipalização, Financiamento, Regulação,
Pactos pela Saúde, Protocolos do SUS; Estratégia de Saúde da Família - ESF: conceitos, legislações, Núcleo de
Apoio à Saúde da Família – NASF; Sistemas de informação em saúde. Estatuto da Criança e do Adolescente.
Estatuto do Idoso. Lei 8.742/93 e suas alterações (Lei do SUAS).

CONHECIMENTOS GERAIS E NOÇÕES
CUIDADOR/EDUCADOR RESIDENTE

DE

ADMINISTRAÇÃO

DOMÉSTICA PARA O

CARGO

DE

Conteúdos relacionados a higiene, nutrição e economia doméstica. Noções de reparos domésticos (zeladoria) e de
jardinagem. Telefones úteis e de emergência. Noções de primeiros socorros e prevenção de acidentes.
Relacionamento interpessoal.
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TÉCNICO EM ENFERMAGEM - SAMU
Atenção Básica a Saúde: Programa Nacional de Imunização (esquema básico e rede de frio); Tuberculose; Influenza
A (H1N1); Hipertensão; Diabetes; Tabagismo; Obesidade; DST/AIDS; Atenção a Saúde da Mulher; Atenção a Saúde
da Criança e do Recém Nascido (RN); Atenção a Saúde do Adolescente, Adulto e Idoso; Humanização e ética na
atenção a Saúde; Saúde Mental; Educação Permanente como estratégia na reorganização dos Serviços de Saúde e
Acolhimento; Atenção à saúde do trabalhador; Saúde da família; Saúde bucal; Urgência e emergência.
Biossegurança: Normas de biossegurança; Métodos e procedimentos de esterilização e desinfecção; Serviço de
Controle de Infecções Hospitalares (SCIH). Procedimentos de enfermagem: Técnicas básicas de enfermagem: sinais
vitais, medidas antropométricas, preparo e administração de medicações, tratamento de feridas e técnica de
curativos. Código de Ética e Lei do Exercício Profissional: Legislação e ética para o exercício do profissional de
enfermagem.
CUIDADOR/EDUCADOR RESIDENTE
Serviço de Abordagem Social: Diretrizes e fundamentos; Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família –
PAIF. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE. Política Nacional de Assistência Social. Sistema
Único de Assistência Social – SUAS. Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto Juvenil. Lei Maria
da Penha. Direitos Humanos. Violência à crianças e adolescentes. Noções sobre Educação popular. Concepções de
Infância: A importância do Brincar. Conselho Tutelar: Conceito e Responsabilidades. Sistema de Garantia de Direitos
da criança e adolescente: Eixos estratégicos. ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. Fracasso escolar:
Explicações Possíveis. Orientações sobre abrigamento institucional de crianças e adolescentes. Plano Nacional de
Convivência Familiar e Comunitária.
NÍVEL FUNDAMENTAL
PORTUGUÊS PARA O CARGO DE AUXILIAR CUIDADOR/EDUCADOR
Compreensão e interpretação de textos; Verbos; Substantivos; Pronomes; Adjetivos; Singular e plural; Sujeitos da
oração; Sinônimos e antônimos; Acentuação. Ortografia. Concordância verbal e nominal; Sentido e emprego dos
vocábulos nos textos; Tempos e modos verbais.
CONHECIMENTOS GERAIS E NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO DOMÉSTICA PARA O CARGO DE AUXILIAR
CUIDADOR/EDUCADOR
Conteúdos relacionados a higiene, nutrição e economia doméstica. Noções de reparos domésticos (zeladoria) e de
jardinagem. Telefones úteis e de emergência. Noções de primeiros socorros e prevenção de acidentes.
Relacionamento interpessoal.
AUXILIAR CUIDADOR/EDUCADOR
Serviço de Abordagem Social: Diretrizes e fundamentos; Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família –
PAIF. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE. Política Nacional de Assistência Social. Sistema
Único de Assistência Social – SUAS. Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto Juvenil. Lei Maria
da Penha. Direitos Humanos. Violência à crianças e adolescentes. Noções sobre Educação popular. Concepções de
Infância: A importância do Brincar. Conselho Tutelar: Conceito e Responsabilidades. Sistema de Garantia de Direitos
da criança e adolescente: Eixos estratégicos. ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. Fracasso escolar:
Explicações Possíveis. Orientações sobre abrigamento institucional de crianças e adolescentes. Plano Nacional de
Convivência Familiar e Comunitária.

