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Maracajá/SC, … ...... de Janeiro de 2016.
Assinatura do Candidato
DECLARAÇÃO
_____________________________ , portador (a) da carteira de identidade número __________________, inscrito (a) no CPF sob o
número __________________, declaro para os devidos que no exercício de cargo ou função pública, não sofri penalidades disciplinares,
conforme legislação aplicável.
(SRUVHUYHUGDGH¿UPRDSUHVHQWHGHFODUDomR
Maracajá/SC, ____ de Janeiro de 2016.
Assinatura do Candidato
ANEXO III
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 03
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015
RELAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS
1. EXAMES DE EXIGÊNCIA BÁSICA DE CARÁTER GERAL (Todos os cargos):
1.1 EXAMES LABORATORIAIS:
1.1.1 Hemograma
1.1.2 Glicose
1.1.3 Parcial de Urina
1.2 EXAMES PARA MAIORES DE 40 ANOS DE IDADE:
1.2.1 Exames Laboratoriais descritos no item anterior
1.2.1 Colesterol
1.2.2 Triglicerídeos
1.2.3 Eletrocardiograma com laudo
1.2.4 Acuidade visual
2. EXAMES ESPECÍFICOS PARA CADA CARGO:
0(5(1'(,5$3DUDVLWROyJLFRGHIH]HV(3)6t¿OLV 9'5/ RXVRURORJLDSDUDOXHV
6(59(17('((6&2/$5DLR;2PEUR'LUHLWR5DLR;2PEUR(VTXHUGR5[&ROXQD/RPER6DFUD
2.3 MOTORISTA DE ÔNIBUS: Audiometria, ECG Eletrocardiograma, EEG Eletroencefalograma, Glicemia em Jejum, Laudo Psicossocial NR35,
Teste de Acuidade Visual.
Wagner da Rosa
Prefeito Municipal
Maracajá/SC

EDITAL ACT 2016 - EDUCAÇÃO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 01/2016.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ, através do Departamento de Educação e Cultura comunica que se encontram abertas no período
entre 11 de janeiro a 22 de janeiro de 2016 as inscrições do processo seletivo para a formação de cadastro reserva para vagas que surgirem
dentro do prazo de validade deste processo seletivo, das categorias funcionais do GRUPO DOCENTE DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL
DE ENSINO DE MARACAJÁ, TÉCNICO PEDAGÓGICO, AUXILIAR DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, MERENDEIRA e SERVENTE DE ESCOLA, de acordo com a Lei Orgânica do Município pela Lei 549 de 26 de março de 2002, pelo disposto na Lei Complementar nº. 06 de 22
de dezembro de 2003 e pela Lei nº 985 12 de junho de 2014 que regerá pelas normas estabelecidas neste Edital e na legislação vigente.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O processo seletivo destina-se ao provimento de vagas para os cargos de professor, técnico pedagógico, auxiliar de ensino da educação
infantil, merendeira e servente de escola admitidos em caráter temporário para as vagas que surgirem durante o ano de 2016.
1.2. As inscrições do processo seletivo serão realizadas sob a responsabilidade do Departamento de Educação e Cultura localizado no
seguinte endereço: Avenida Getúlio Vargas, nº. 530 no Bairro Centro em Maracajá, SC. Telefone (48) 3523 0382. Endereço eletrônico:
educacao@maracaja.sc.gov.br.
1.3. Fica designada uma comissão especial de acompanhamento do processo seletivo 01/2016, conforme decreto Nº 02 de 05/01/2016 para
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DFRPSDQKDPHQWRH¿VFDOL]DomRGHVWHSURFHVVRVHOHWLYR
$HPSUHVDUHVSRQViYHOSDUDDHODERUDomRDSOLFDomR¿VFDOL]DomRHFRUUHomRGDVSURYDVVHUi3(5)250$1&(FRP&13-
01, conforme contratação de acordo com a Lei Federal nº 8.666.
2. DAS VAGAS
2.1 A Comissão de acompanhamento do processo seletivo fará o levantamento das vagas, bem como a realização da chamada para preenchimento das mesmas.
$VYDJDVVHUmRSXEOLFDGDVHD¿[DGDVQR'HSDUWDPHQWRGH(GXFDomRH&XOWXUDDSDUWLUGRGLD
3. DAS VAGAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
$RVFDQGLGDWRVFRPGH¿FLrQFLDpDVVHJXUDGRRGLUHLWRGHVHLQVFUHYHUQHVWHSURFHVVRVHOHWLYR
2FDQGLGDWRFRPQHFHVVLGDGHVHVSHFLDLV SHVVRDFRPGH¿FLrQFLD GHYHUiDSUHVHQWDUODXGRPpGLFRTXHDWHVWHDHVSpFLHHRJUDXGH
GH¿FLrQFLDHDDSWLGmRGRFDQGLGDWRSDUDRFDUJRGRPDJLVWpULRFRPH[SUHVVDUHIHUrQFLDDRFyGLJRFRUUHVSRQGHQWHGD&ODVVL¿FDomR,QWHUnacional de Doenças (CID).
$QHFHVVLGDGHGHLQWHUPHGLiULRVSHUPDQHQWHVRXSDUDDX[LOLDUDSHVVRDFRPGH¿FLrQFLDQRSURFHVVRVHOHWLYRRXQDH[HFXomRGHDWULbuições da função, constitui obstáculo à sua inscrição no processo seletivo.
2VFDQGLGDWRVFRPGH¿FLrQFLDTXHGHVHMDUHPFRQFRUUHUjVYDJDVGHYHUmRDVVLQDODUVXDFRQGLomRQRLWHPHVSHFt¿FRQR5HTXHULPHQWR
de Inscrição.
 1mR KDYHQGR FDQGLGDWRV LQVFULWRV SDUD DV YDJDV GH GH¿FLHQWHV DV PHVPDV VHUmR RFXSDGDV SHORV GHPDLV FDQGLGDWRV KDELOLWDGRV H
FODVVL¿FDGRV
$VSHVVRDVFRPGH¿FLrQFLDLQWHJUDUmROLVWDGHFKDPDGDHVSHFLDO6HUiFKDPDGR XP FDQGLGDWRFODVVL¿FDGRFRPGH¿FLrQFLDDFDGD
 VHLV FDQGLGDWRVFKDPDGRVSHODFODVVL¿FDomRJHUDO
4. DOS CARGOS/ÁREAS/DISCIPLINAS, ESCOLARIDADE EXIGIDA, JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO.
4.1. O candidato para os Cargos do Grupo Docente, Técnico Pedagógico e auxiliar de Ensino da Educação Infantil poderão se inscrever em
01 (uma) ou 02 (duas) áreas e 1 (uma) ou 2 (duas) disciplinas. Caso o candidato inscreva-se em duas áreas ou duas disciplinas é necessário
realizar o pagamento de duas guias. Já os cargos de merendeira e servente de escola deverão optar por apenas uma inscrição.
4.2.Considerar-se-á habilitado o professor que possuir na sua área de atuação licenciatura plena ou curso normal superior.
4.3.Os cargos/áreas/disciplinas e respectivas formações mínimas exigidas, objeto do presente processo seletivo, são os seguintes:
Cód

01

02

03

04

05

06

07
08
09

10

11

Disciplina

Habilitação Mínima Exigida
Habilitado: Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação em Educação Infantil, Anos/Séries Iniciais ou Normal SupeEDUCAÇÃO INFANTIL
rior com Habilitação em Educação Infantil ou Anos/Séries Iniciais.
e ANOS INICIAIS DO
Não Habilitado: Formação no ensino médio em magistério com habilitação em Séries/Anos Iniciais ou em Educação
ENSINO FUNDAMENInfantil.
TAL
Certidão de Freqüência a partir da 1ª fase em curso de Graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia - Educação
Infantil/Séries/Anos Iniciais ou Curso Normal ou Diploma e Histórico do Curso de Magistério.
+DELOLWDGR/LFHQFLDWXUD3OHQDHP3HGDJRJLDFRP+DELOLWDomRHP(GXFDomR,QIDQWLORX1RUPDO6XSHULRUFRP+DELOLWDomR
AUXILIAR DE ENSINO em Educação Infantil.
DE EDUCAÇÃO INNão Habilitado: Formação no ensino médio em magistério com habilitação em educação infantil, Certidão de Freqüência
FANTIL
a partir da 1ª fase em curso de Graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia/Curso Normal em Educação Infantil ou
Nível Médio Normal.
+DELOLWDGR)RUPDomRQRFXUVRGH/LFHQFLDWXUD3OHQDHP3RUWXJXrV /tQJXD1DFLRQDO /LFHQFLDWXUDHP/HWUDVFRPKDELOLtação em Português (Língua Nacional).
PORTUGUÊS
Não Habilitado: Certidão de Freqüência a partir da 1ª fase em curso de Graduação em Licenciatura Plena em Português
/tQJXD1DFLRQDO /LFHQFLDWXUDHP/HWUDVFRPKDELOLWDomRHP3RUWXJXrV /tQJXD1DFLRQDO 
Habilitado: Formação no curso de Licenciatura Plena em Matemática.
MATEMÁTICA
Não Habilitado: Certidão de Freqüência a partir da 1ª fase em curso de Graduação em Licenciatura em Matemática
+DELOLWDGR)RUPDomRQRFXUVRGH/LFHQFLDWXUDHP,QJOrV /tQJXD,QJOHVD RX/LFHQFLDWXUDHP/HWUDVFRPKDELOLWDomRHP
Inglês. (Língua Inglesa).
INGLÊS
Não Habilitado: Certidão de Freqüência a partir da 1ª fase em curso de Graduação em Licenciatura em Inglês (Língua
,QJOHVD /LFHQFLDWXUDHP/HWUDVFRPKDELOLWDomRHP,QJOrV /tQJXD,QJOHVD 
+DELOLWDGR)RUPDomRQRFXUVRGH/LFHQFLDWXUD3OHQDHP&LrQFLDVRX/LFHQFLDWXUD3OHQDHP&LrQFLDV%LROyJLFDV
CIÊNCIAS
1mR+DELOLWDGR&HUWLGmRGH)UHTrQFLDDSDUWLUGDIDVHHPFXUVRGH*UDGXDomRHP/LFHQFLDWXUDHP&LrQFLDVRX
Licenciatura em Ciências Biológicas.
Habilitado: Formação no curso de Licenciatura Plena em Educação Física.
EDUCAÇÃO FÍSICA
Não Habilitado: Certidão de Freqüência a partir da 1ª fase em curso de Graduação em Licenciatura em Educação Física.
+DELOLWDGR)RUPDomRQRFXUVRGH/LFHQFLDWXUD3OHQDHP*HRJUD¿D
GEOGRAFIA
1mR+DELOLWDGR&HUWLGmRGH)UHTrQFLDDSDUWLUGDIDVHHPFXUVRGH*UDGXDomRGH/LFHQFLDWXUDHP*HRJUD¿D
Habilitado: Formação no curso de Licenciatura Plena em História.
HISTÓRIA
Não Habilitado: Certidão de Freqüência a partir da 1ª fase em curso de Graduação de Licenciatura em História
+DELOLWDGR)RUPDomRQRFXUVRGH/LFHQFLDWXUD3OHQDHP+LVWyULDRX*HRJUD¿D
EDUCAÇÃO PATRIMONão Habilitado: Certidão de Freqüência a partir da 1ª fase em curso de Graduação de Licenciatura em História ou GeoNIAL E AMBIENTAL
JUD¿D
Habilitado: Formação no curso de Licenciatura Plena em Artes.
ARTES
Não Habilitado: Certidão de Freqüência a partir da 1ª fase em curso de Graduação de Licenciatura em Artes.
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12

ENSINO RELIGIOSO

+DELOLWDGR)RUPDomRQRFXUVRGH/LFHQFLDWXUD3OHQDHP+LVWyULD)LORVR¿DRX6RFLRORJLD
1mR+DELOLWDGR&HUWLGmRGH)UHTrQFLDDSDUWLUGDIDVHHPFXUVRGH*UDGXDomRGH/LFHQFLDWXUDHP+LVWyULD)LORVR¿D
Sociologia.

13

APOIO TÉCNICO
PEDAGÓGICO

Habilitado: Formação no curso de Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Orientação Educacional e Supervisão Escolar ou Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em séries/anos iniciais/ educação infantil.

14

MERENDEIRA

Ensino Fundamental Incompleto.

15

SERVENTE DE ESCOLA

Ensino Fundamental Incompleto.

4.4. A comprovação da formação mínima exigida do candidato constará na apresentação (original e fotocópia) do Diploma e Histórico Escolar de Conclusão de curso de pós-graduação, do Curso Superior de Licenciatura Plena, do Curso de Nível Médio Magistério e Nível Médio
para os cargos do grupo docente. Os cargos de merendeira e servente de escola deverão apresentar o comprovante de escolaridade de
ensino fundamental incompleto.
4.5. No caso de estudante da 1ª fase em diante do Curso de Graduação em Licenciatura Plena ou cursando o Magistério, será aceito original
da certidão da instituição de ensino, mencionando a fase ou semestre letivo em que o aluno esteja regularmente matriculado e freqüentando as aulas.
4.6. Aos candidatos do cargo de PROFESSOR das áreas/disciplinas, Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, serão oferecidos as vagas de acordo com a existência das mesmas.
4.7. Aos candidatos do cargo de PROFESSOR das áreas/disciplinas de PORTUGUÊS, MATEMÁTICA, INGLÊS, CIÊNCIAS, EDUCAÇÃO FÍSICA,
GEOGRAFIA, HISTÓRIA, EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E AMBIENTAL, ARTES E ENSINO RELIGIOSO, quando da escolha de vagas e na existência das mesmas, pode optar pela jornada de trabalho de 10 (dez), 20 (vinte), 30 (trinta) ou 40 (quarenta) horas semanais, desde que a
carga horária não ultrapasse 40 horas semanais.
4.8. Aos candidatos do cargo de AUXILIAR DE ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, quando da escolha de vagas e na existência das mesmas,
a jornada de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais.
4.9. Aos candidatos do cargo de APOIO TÉCNICO PEDAGÓGICO, quando da escolha de vagas e na existência da mesma, a jornada de
trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais de acordo com a necessidade da Rede Municipal de Ensino.
4.10 . Aos candidatos dos cargos de MERENDEIRA e SERVENTE DE ESCOLA, quando da escolha das vagas e na existência das mesmas, a
jornada de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais de acordo com a necessidade.
5. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO – (Originais e cópias):
D &DUWHLUDGH,GHQWLGDGH
E &3)
F &RPSURYDQWHGHSDJDPHQWRGDLQVFULomR'$0 'RFXPHQWRGH$UUHFDGDomR0XQLFLSDO 
G &RPSURYDQWHGH(VFRODULGDGH
G 2FDQGLGDWRFRPQHFHVVLGDGHVHVSHFLDLV SHVVRDFRPGH¿FLrQFLD GHYHUiDSUHVHQWDUODXGRPpGLFRTXHDWHVWHDHVSpFLHHRJUDXGH
GH¿FLrQFLDHDDSWLGmRGRFDQGLGDWRSDUDRVFDUJRVFRPH[SUHVVDUHIHUrQFLDDRFyGLJRFRUUHVSRQGHQWHGD&ODVVL¿FDomR,QWHUQDFLRQDOGH
Doenças (CID).
e) O candidato deverá, obrigatoriamente, encaminhar cópia do documento de comprovação da habilitação mínima exigida para ter sua
inscrição deferida.
I $SUHVHQWDUD¿FKDGHLQVFULomRSUHHQFKLGD DQH[R, 
6. DAS INSCRIÇÕES
6.1. A participação no Processo Seletivo iniciar-se-á pelo preenchimento do cadastro de inscrição (ANEXO I), que deverá ser efetuada no
prazo e nas condições estabelecidas neste edital.
6.2. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das instruções e das condições do processo seletivo, tais
como se acham estabelecidas neste Edital.
6.3. O candidato deverá retirar a DAM (Documento de Arrecadação Municipal) no Setor de Tributos da Prefeitura Municipal de Maracajá.
Será cobrada uma taxa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) para os cargos de professor, técnico pedagógico e R$ 30,00 (trinta reais)
para os cargos de Auxiliar de Ensino da Educação Infantil, Merendeira e Servente de Escola.
6.4. No requerimento de inscrição, sob as penas da Lei, o candidato declarará:
a) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre
EUDVLOHLURVHSRUWXJXHVHVFRPUHFRQKHFLPHQWRGHJR]RGHGLUHLWRVSROtWLFRVQRVWHUPRVGRGRDUWLJRGD&RQVWLWXLomR)HGHUDO
b) Estar quite com as obrigações resultantes da legislação eleitoral, e, quando do sexo masculino, estar quite também, com as obrigações
GRVHUYLoRPLOLWDU
F *R]DUGHERDVD~GHFRQGLomRTXHVHUiFRPSURYDGDTXDQGRGRSURFHVVRGHDGPLVVmRDWUDYpVGHDWHVWDGRPpGLFRFRQ¿UPDQGRDFDpacidade física e mental para o exercício dos cargos.
G 3RVVXLUHVFRODULGDGHH[LJLGDQDIRUPDGHVWHHGLWDOHHVWDUOHJDOPHQWHKDELOLWDGRSDUDRH[HUFtFLRGRFDUJR
H 7HULGDGHPtQLPDGH GH]RLWR DQRVHPi[LPDGH VHWHQWD DQRV
6.5. A inscrição somente será efetuada no Departamento de Educação, Cultura e Esportes, localizado no seguinte endereço: Avenida Getúlio
Vargas, nº. 530 no bairro centro em Maracajá, SC, no período compreendido entre os dias 11 de janeiro de 2015 a 22 de janeiro de 2016
entre 13:00 horas e 18:00 horas.
6.6.O preenchimento do Requerimento de Inscrição é de inteira responsabilidade do candidato, não sendo permitida a alteração de informações prestadas, exceto a eventual mudança de endereço que deverá ser comunicada ao Departamento de Educação e Cultura.
$DGXOWHUDomRGHTXDOTXHUGRFXPHQWRRXDQmRYHUDFLGDGHGHTXDOTXHULQIRUPDomRDSUHVHQWDGDYHUL¿FDGDDTXDOTXHUWHPSRLPSOLFDUi
no cancelamento da inscrição do candidato.
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6.8. Caso a habilitação em Educação Infantil ou Séries Iniciais não conste no diploma da Pedagogia, o(a) candidato(a) deverá apresentar
também o original e a cópia do histórico escolar, que comprove o estágio na referida disciplina.
3DUDVHLQVFUHYHUHPGLVFLSOLQDVGRDRDQR±/tQJXD3RUWXJXHVD,QJOrV&LrQFLDV*HRJUD¿D+LVWyULD(GXFDomR3DWULPRQLDO
Ensino Religioso, Artes, Educação Física e Matemática:
'LSORPDHKLVWyULFRHVFRODUGDGLVFLSOLQDHVSHFt¿FDGHDWXDomR
$WHVWDGRGHIUHTXrQFLDDWXDO VHPHVWUHGH SDUDRV DV TXHHVWLYHUHPFXUVDQGRDSDUWLUGDIDVHQDGLVFLSOLQDHVSHFt¿FDDTXH
está pleiteando (original e cópia),
São considerados os cursos de Licenciatura em:
/HWUDV3RUWXJXrVH,QJOrV
&LrQFLDV
&LrQFLDV%LROyJLFDV
0DWHPiWLFD
*HRJUD¿D
+LVWyULD
(GXFDomR)tVLFD±/LFHQFLDWXUD
$UWHV
- Estudos Sociais.
6.8.2. Para os que estiverem cursando, a partir da 1ª fase, será aceito atestado de frequência atual (2º semestre de 2015) da instituição
de ensino, mencionando a fase na qual está matriculado. No caso de aluno que curse disciplinas de diversas fases, será considerada a fase
que consta no boleto, o qual deverá ser apresentado junto com o atestado (original e cópia).
7 – DA SELEÇÃO
23URFHVVR6HOHWLYR6LPSOL¿FDGRGDUVHiSRUSURYDHVFULWDHIRUPDomRQDiUHDGHDWXDomR
8 - DA PROVA ESCRITA:
A prova escrita será composta de 30 (trinta) questões objetivas no valor de 0,333 pontos cada questão, sendo composta por 05 questões
GHSRUWXJXrVHTXHVW}HVGHFRQKHFLPHQWRV(VSHFt¿FRV &217(Ò'26$1(;2,,, WRWDOL]DQGRRYDORUGH GH] SRQWRVDSURYDHVFULWD
$FODVVL¿FDomRVHGDUiSRUPDLRUSRQWXDomRHPRUGHPGHFUHVFHQWHQRVRPDWyULRGDSURYDHVFULWDHIRUPDomRQDiUHDGHDWXDomR
9 – DAS CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
9.1 – A prova escrita será realizada num único dia, devendo o candidato na mesma oportunidade apresentar documentação referente à
LQVFULomR
10 – DA PROVA ESCRITA:
10.1. A prova escrita para os cargos constante do presente edital, será realizada no dia 31 de janeiro de 2016 na Escola de Educação Básica
Manoel Gomes Baltazar, das 14:00 às 17:00 horas, sito a Rua Pedro Rocha, 111 - Centro.
2FDQGLGDWRGHYHUiFRPSDUHFHUDRORFDOGHVLJQDGRSDUDDUHDOL]DomRGDVSURYDVPXQLGRGHFDQHWDHVIHURJUi¿FDD]XORXSUHWDFDUWHLUD
de identidade ou CNH com foto, com no mínimo 30 minutos de antecedência.
10.3. Não será permitido durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, utilização de anotações, consultas, uso de
celulares, ou qualquer outro aparelho eletrônico que permita a comunicação do candidato.
10.4. O não comparecimento do candidato no local da prova escrita até o horário estipulado, automaticamente o mesmo é eliminado, sendo
vedada a devolução da taxa de inscrição adimplida pelo candidato.
10.5. Ao terminar a prova escrita o candidato entregará ao Fiscal da sala o Cartão Resposta devidamente assinado, podendo levar consigo
apenas o Gabarito do Candidato (rascunho).
10.6. O candidato terá um dia útil 01/02/2016 para entrar com recurso em relação as questões da prova.
10.7. O candidato só poderá sair da sala após 30 minutos do início da prova.
11 - DA PROVA DE TÍTULOS
11.1. A prova de títulos para todos os cargos do Grupo Docente será avaliada quanto:
a) nível de escolaridade para o grupo docente, técnico pedagógico e auxiliar de ensino da educação infantil.
$DYDOLDomRGRQtYHOGHHVFRODULGDGHVHUiIHLWDDWUDYpVGRVFHUWL¿FDGRVRXGLSORPDVGHFXUVRVGHSyVJUDGXDomRQDiUHDGDHGXFDomR
HPQtYHOGH(VSHFLDOL]DomRGH0HVWUDGRHGH'RXWRUDGRQDiUHDGHIRUPDomRHVSHFt¿FDSDUDDTXDORFDQGLGDWRVHLQVFUHYHXRXHP(GXcação, entregues no período de inscrição.
11.3. O valor máximo da avaliação do nível de escolaridade é de 10,0 (dez) pontos.
11.4. Os títulos apresentados receberão pontuação unitária, conforme a seguinte tabela.
ESPECIFICAÇÕES
DO TÍTULO

COMPROVANTES EXIGIDOS

VALOR
QUANTIDADE PONTUAÇÃO
UNITÁRIO MÁXIMA
MÁXIMA

'RXWRUQDiUHDHVSHFt¿FDGHIRUPDomR
para qual se inscreveu ou em Educação.

Diploma devidamente registrado no órgão competente,
acompanhado de Histórico Escolar.

10,0

1

10,0

0HVWUHQDiUHDHVSHFt¿FDGHIRUPDomR
para qual se inscreveu ou em Educação
(VSHFLDOLVWDQDiUHDHVSHFt¿FDGHIRUPDomR
para qual se inscreveu ou em Educação.

Diploma devidamente registrado no órgão competente,
acompanhado de Histórico Escolar.
&HUWL¿FDGRGH&RQFOXVmRGH&XUVRGH(VSHFLDOL]DomRHP
nível pós – graduação, acompanhado de Histórico Escolar.

7,0

1

7,0

4,0

1

4,0
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Diploma devidamente registrado no órgão competente,
acompanhado de Histórico Escolar.

2,0

1

2,0

Diploma devidamente registrado no órgão competente,
acompanhado de Histórico Escolar.

2,0

1

2,0

1,5

1

1,5

1,0

1

1,0

0,5

1

0,5

Diploma do Curso de Magistério devidamente registrado no
órgão competente, acompanhado de Histórico Escolar.
Certidão de Freqüência a partir da 1ª fase em curso de Graduação de Licenciatura.
Diploma do Curso do Nível Médio Normal

11.5. A nota expressa na tabela de pontos de escolaridade acima será computada, não cumulativamente, por título, valendo apenas os
pontos atribuídos ao maior título acadêmico.
2GLSORPDRXFHUWL¿FDGRREWLGRQRH[WHULRUVyVHUiDYDOLDGRVHRFXUVRIRUUHFRQKHFLGRSHOR0(&HYDOLGDGRSRULQVWLWXLomRIHGHUDO
de ensino superior.
2GLSORPDRXFHUWL¿FDGRGHFRQFOXVmRGHFXUVRH[SHGLGRHPOtQJXDHVWUDQJHLUDVRPHQWHVHUiFRQVLGHUDGRVHWUDGX]LGRSDUDD/tQJXD
3RUWXJXHVDSRUWUDGXWRUR¿FLDO
11.8. A constatação de qualquer irregularidade ou falsidade de documento apresentado na Prova de Títulos implicará na imediata desclasVL¿FDomRGRFDQGLGDWRVHPSUHMXt]RGDVVDQo}HVOHJDLV
11.9 Para participar da prova de títulos o candidato deverá entregar pessoalmente no Departamento de Educação e Cultura nos dias úteis
no período de 11 de janeiro a 22 de janeiro de 2016, das 13 h às 18 h, no seguinte endereço: Avenida Getúlio Vargas, nº. 530 – Centro –
0DUDFDMi6&7HOHIRQH  FySLD[HURJUi¿FDGRVGRFXPHQWRVVROLFLWDGRVQRVLWHQVH
12. DA CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO:
2VFDQGLGDWRVVHUmRFODVVL¿FDGRVQDUHVSHFWLYDiUHDGLVFLSOLQDKDELOLWDomRPtQLPDH[LJLGDFRPRVRPDWyULRGDSURYDGHWtWXORVHSURYD
HVFULWDGHDFRUGRFRPVXDLQVFULomRQR3URFHVVR6HOHWLYRVHJXQGRDRUGHPGHFUHVFHQWHGHSRQWXDomR¿QDO
12.3. Em caso de empate no total de pontos obtidos, o critério de desempate será o candidato que for mais idoso.
13 – TABELA DE REMUNERAÇÃO
CARGO
Professor com habilitação em Licenciatura Plena na Área de atuação.
Apoio Técnico Pedagógico
Auxiliar de Ensino da educação Infantil.
Servente de Escola
Merendeira

REMUNERAÇÃO
1.908,50
1.908,50
784,89
888,96
888,96

CARGA HORÁRIA
40h
40h
40h
40h
40h

14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
14.1. A inscrição constará do preenchimento de folha em modelo próprio (ANEXO I), no local da inscrição, a qual deverão ser anexados os
documentos exigidos.
 ,PSUHVVD D ¿FKD R D  FDQGLGDWR D  GHYHUi UHYLViOD ¿FDQGR DSyV D DVVLQDWXUD LQWHLUDPHQWH UHVSRQViYHO SHODV LQIRUPDo}HV QHOD
contidas.
2 D FDQGLGDWR D QRDWRGHHQWUHJDGD¿FKDGHLQVFULomRUHFHEHUiXPSURWRFRORFRPRFRPSURYDQWHGHLQVFULomR
14.4. Em hipótese alguma se admitirá inscrição condicional ou por correspondência, admitindo-se no entanto, por procuração pública, onde
conste obrigatoriamente a menção a este edital, que deverá ser apresentada juntamente à documentação.
14.5. O(a) candidato(a) que apresentar documento falso, com rasuras, que caracterize fraude ou simulação, terá sua inscrição cancelada e
anulados todos os atos dela decorrentes.
14.6. O pedido de inscrição do(a) candidato(a) importará no conhecimento do presente Edital e valerá como aceitação tácita das normas
nela contidas.
14.7. Concluída a inscrição, não serão aceitos acréscimos de outros documentos.
14.8. No caso de extravio do Protocolo de Inscrição, o(a) candidato(a) poderá requerer uma 2ª via ao Departamento Municipal de Educação
até o dia 29/01/2016.
14.9. As inscrições homologadas serão divulgadas no site da Prefeitura Municipal de Maracajá, no Departamento Municipal de Educação e
QR'LiULR2¿FLDOGRV0XQLFtSLRV
14.10. O (a) candidato (a) terá prazo de 01 (um) dia útil, a contar da data da divulgação da homologação, para entrar com pedido de reFRQVLGHUDomRGDFODVVL¿FDomRQR'HSDUWDPHQWR0XQLFLSDOGH(GXFDomR
$FODVVL¿FDomRSUHOLPLQDUGRSURFHVVRVHOHWLYRVHUiGLYXOJDGDWDPEpPQRVLWHGD3UHIHLWXUD0XQLFLSDOQR'HSDUWDPHQWR0XQLFLSDOGH
(GXFDomRHQR'LiULR2¿FLDOGRV0XQLFtSLRV
2FDQGLGDWRWHUiRSUD]RGH XP GLD~WLODFRQWDUGDGDWDGHGLYXOJDomRGDFODVVL¿FDomRSUHOLPLQDUSDUDSHGLGRGHUHFRQVLGHUDomR
GRUHVXOWDGR¿QDO
$FODVVL¿FDomR¿QDOGRSURFHVVRVHOHWLYRVHUiGLYXOJDGDQRVLWHGD3UHIHLWXUD0XQLFLSDOQR'HSDUWDPHQWR0XQLFLSDOGH(GXFDomRH
QR'LiULR2¿FLDOGRV0XQLFtSLRVQRGLD
$FKDPDGDGRV DV FDQGLGDWRV DV VHOHFLRQDGRV DV SDUDDSULPHLUDHVFROKDGHYDJDVVHUiIHLWDREHGHFHQGRDRUGHPGHFODVVL¿cação, conforme cronograma abaixo:
āDSDUWLUGDVKRUDV3URIHVVRU(GXFDomR,QIDQWLO3URIHVVRUGRVDQRVLQLFLDLVH$X[LOLDUGH(QVLQRGD(GXFDomR,QIDQWLO
āDSDUWLUGDVKRUDVSURIHVVRUHVGDVGLVFLSOLQDVHVSHFt¿FDVPHUHQGHLUDHVHUYHQWHGHHVFROD
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14.15. O(a) candidato(a) que não se apresentar no local, data e horário estabelecidos para a escolha de vagas, irá automaticamente para
R~OWLPROXJDUGDFODVVL¿FDomR
±$VGLVFLSOLQDVHVSHFt¿FDVGRV$QRV,QLFLDLVH(GXFDomR,QIDQWLO $UWHVH(GXFDomR)tVLFD DHVFROKDVHUiUHDOL]DGDQRGLD
a partir das 13:30.
14.17. A escolha de vagas deverá ser efetuada pelo(a) próprio(a) candidato(a). Em caso de impedimento, poderá ser realizada por meio de
procuração pública.
14.18. O(a) candidato(a) deverá escolher a vaga existente na sua totalidade de carga horária, não podendo a mesma ser dividida.
14.19. O(a) candidato(a) selecionado(a) que no momento da escolha não aceitar a(s) vaga(s) disponível(is), passará automaticamente para
R¿QDOGDOLVWDJHPHPTXHHVWiFODVVL¿FDGR D 
14.20. Depois de efetivada a escolha de vagas, não será permitido ao(à) candidato(a) trocá-la, salvo nos casos de interesse do serviço
público.
14.21. Ao(à) candidato(a) que escolher vaga em um determinado período (matutino ou vespertino) não será permitida a troca de período,
FDVRGHVLVWDGDYDJDSDVVDUiSDUDR¿QDOGDOLVWDGHFODVVL¿FDGRV DV 
14.22. Ao(à) candidato(a) que escolher uma vaga de licença, não será permitida a troca de vaga até que termine sua substituição.
14.23. Após a primeira escolha de vagas, o(a) candidato(a) será chamado conforme as necessidades surgidas no decorrer do ano letivo de
HPRUGHPFODVVL¿FDWyULDSRUWHOHIRQH DWpWHQWDWLYDV 6HUiGHUHVSRQVDELOLGDGHGR D FDQGLGDWR D DVXDQmRORFDOL]DomR PXGDQoD
GRQ~PHURGRWHOHIRQHQmRUHFHEHUUHFDGRVQmRLQIRUPDUR'''TXDQGRGLIHUHQWHGHHWF SDVVDQGRHQWmRSDUDR¿QDOGDOLVWDJHP
14.23.1. A não localização do(a) candidato(a) no momento da chamada via telefone (telefone desligado, fora da área), implicará no preenFKLPHQWRGDYDJDSHOR D FDQGLGDWR D VHJXLQWHTXHIRUORFDOL]DGR¿FDQGRDVVLPDJXDUGDQGRXPDQRYDYDJD
14.24. O(a) candidato(a) que escolheu vaga e não assumiu na data determinada pelo Departamento Municipal de Educação será considerado(a) desistente e eliminado(a) do processo seletivo.
14.25. Após assumir a vaga, o(a) candidato(a) terá um prazo de 5 (cinco) dias úteis para providenciar/entregar a documentação completa
no Departamento de Educação e Cultura de Maracajá.
2 D FDQGLGDWR D FRQWUDWDGRTXHDEDQGRQDUDRVHUYLoRVHPMXVWL¿FDWLYDWHUiRVHXFRQWUDWRUHVFLQGLGRTXDQGRGHFRUULGRVPDLVGH
3 (três) dias consecutivos de ausência, não podendo ocupar, neste processo seletivo, nenhuma outra vaga.
14.27. O(a) candidato(a) contratado que desistir da vaga, deverá comparecer no Departamento Municipal de Educação para preencher um
comunicado de desistência.
2 D FDQGLGDWR D FRQWUDWDGR D ¿FDUiHPSHUPDQHQWHDYDOLDomRGHGHVHPSHQKRHFDVRVHXDSURYHLWDPHQWRQmRVHMDVDWLVIDWyULR
será rescindido seu contrato.
14.28.1. A avaliação de desempenho, neste caso, será comprovada através de quatro registros em ata: três assinados pela equipe diretiva
e um assinado pela Coordenação Pedagógica correspondente ao Departamento Municipal de Educação.
14.28.2 O candidato que tiver seu contrato rescindido em função do ocorrido no item 14.28, não poderá optar por outra vaga durante o
ano letivo de 2015.
14.29. A ocorrência dos itens 14.28, 14.28.1, 14.28.2 implicará no indeferimento de inscrição para o ano letivo de 2017.
6HUmRDGPLWLGRV DV RV DV FDQGLGDWRV DV LQVFULWRV DV FRPRGH¿FLHQWHVVHOHFLRQDGRVQHVWHSURFHVVRVHOHWLYRQDSURSRUomRGHXP
DFDGD VHLV YDJDVGHVGHTXHDVDWULEXLo}HVGRFDUJRVHMDPFRPSDWtYHLVFRPDGH¿FLrQFLDDWHVWDGDSRUODXGRSUR¿VVLRQDOHFRQVWDQGR
DGH¿FLrQFLDVHJXQGRR&yGLJR,QWHUQDFLRQDOGH'RHQoDV &,' 
14.31. Os Servidores Públicos Municipais exonerados mediante processo administrativo de cargo de carreira, se não houver prescrito o
período legal, não poderão se inscrever nesta seleção.
2TXDGURGRQ~PHURGHYDJDVVHUiD¿[DGRHPOXJDUDFHVVtYHOGXUDQWHDHVFROKDGHYDJDV
14.33. A seleção de que trata este Edital terá validade para as vagas que surgirem durante o ano letivo de 2016.
14.34. Os projetos, programas especiais e convênios do Departamento Municipal de Educação, não fazem parte deste Edital.
14.35. Caberá ao Presidente da Comissão especial do processo Seletivo a coordenação do presente processo seletivo.
14.3. Os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento de Educação, Cultura e Esportes.
14.38. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
14.39. Revogam-se as disposições em contrário.
Maracajá/SC, 07 de janeiro de 2016.
Ciente, do conteúdo do edital do processo seletivo Nº 01/2016
DENNER LUCAS CASAGRANDE
Presidente da Comissão Especial do Processo Seletivo
WAGNER DA ROSA
Prefeito Municipal
CADASTRO DE INSCRIÇÃO – EDITAL 01/2016 – (anexo I)
NÚMERO DA INSCRIÇÃO:
NOME:
RG:
ESTADO CIVIL:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
GRADUAÇÃO:
MAGISTÉRIO:
PESSOA COM DEFICIÊCIA: ( ) SIM ( ) NÃO

ASSINADO DIGITALMENTE

CPF:
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ÁREA:
( ) LÍNGUA PORTUGUESA
( ) EDUCAÇÃO INFANTIL
( ) MATEMÁTICA
( ) ANOS INICIAIS
( ) ENSINO RELIGIOSO
( ) ARTES
( ) LÍNGUA INGLESA
( ) TÉCNICO PEDAGÓGICO
( ) CIÊNCIAS
( ) EDUCAÇÃO AMBIENTAL
( ) EDUCAÇÃO FÍSICA
( ) AUXILIAR DE ENSINO DA EDUCAÇÃO
( ) HISTÓRIA
( ) GEOGRAFIA
( ) MERENDEIRA
( ) SERVENTE ESCOLA
Assinatura do candidato Depto de Educação
'HFODURTXHDFHLWRWRGDVDVH[LJrQFLDVHVSHFL¿FDGDVQR(GLWDOQGHDEHUWXUDGHVWHSURFHVVRVHOHWLYRUHVSRQVDELOL]DQGRPHSHODVLQIRUPDo}HV
aqui prestadas.

Anexo II
Cronograma do processo seletivo
Cronograma
Publicação do Edital de Abertura
Período de Inscrições
Divulgação preliminar dos inscritos
Apresentação dos recursos contra as inscrições
Análise dos recursos contra as inscrições
Homologação dos inscritos
Realização das provas escritas
Divulgação do gabarito
Apresentação dos Recursos em relação a prova
Análise dos recursos em relação a prova
'LYXOJDomRGDFODVVL¿FDomRSUHOLPLQDU
$SUHVHQWDomRGH5HFXUVRHPUHODomRDFODVVL¿FDomR
$QiOLVHGRVUHFXUVRVFRQWUDDFODVVL¿FDomR
Resultado Final do Processo seletivo
Primeira Chamada do Processo Seletivo

Datas
07/01/2016
11/01/2016 a 22/01/2016
25/01/2016
26/01/2016
27/01/2016
28/01/2016
31/01/2016
01/02/2016
01/02/2016
02/02/2016
03/02/2016
04/02/2016
05/02/2016
10/02/2016
11/02/2016

Maracajá, 07 de janeiro de 2016.
ANEXO III
Conteúdo Programático
DISCIPLINA
Língua Portuguesa
TODOS CARGOS

Apoio técnico
pedagógico

CONTEÚDOS

2UWRJUD¿D/LQJXDJHP)RUPDO&RQFRUGkQFLD1RPLQDOH9HUEDO&ODVVHV*UDPDWLFDLV

/HL /HLGH'LUHWUL]HVHEDVHVGDHGXFDomRQDFLRQDO 3URSRVWD&XUULFXODUGH6DQWD&DWDULQD(VWDWXWRGD&ULDQoDHGRDGROHVFHQWH'HVHQYROYLPHQWRLQIDQWLO,QFOXVmR)XQGDPHQWRV)LORVy¿FRVGD2ULHQWDomR(GXFDFLRQDO)XQGDPHQWRV)LORVy¿FRVGD2ULHQWDomR
Educacional. A atuação do Orientador Educacional. Atribuições do Orientador Educacional. Princípios éticos na atuação do Orientador
Educacional. Visão crítica da Orientação Educacional no Brasil. O espaço da Orientação Educacional na Educação. A orientação e as reODo}HVVLJQL¿FDWLYDV3URMHWRVGH2ULHQWDomR(GXFDFLRQDO3HGDJRJLDGH3URMHWRV$VSHFWR)LORVy¿FRGD(GXFDomR±FRQFHSo}HVOLEHUDLVH
SURJUHVVLVWDVGDHGXFDomR7HQGrQFLDVSHGDJyJLFDVQDSUiWLFDHVFRODU±DVWHQGrQFLDVOLEHUDLVHDVWHQGrQFLDVSURJUHVVLVWDV2SHQVDPHQWRSHGDJyJLFRHPXPDYLVmRKLVWyULFDHGLDOpWLFD$VSULQFLSDLVWHVHVWHRULDVHSRQWRVGHYLVWDVREUHRIHQ{PHQRHGXFDWLYRHVREUH
DHVFROD$VSHFWRV6RFLROyJLFRVGD(GXFDomR±RVHVWXGRVVRFLROyJLFRVGDHGXFDomR(QIRTXHVWHyULFRVHPVRFLRORJLDGDHGXFDomRR
SDUDGLJPDGRFRQVHQVRHRSDUDGLJPDGRFRQÀLWR2VJUXSRVVRFLDLVQDHVFRODLQWHJUDomRFRQWUROHHGLVFLSOLQD$GHPRFUDWL]DomRGD
escola: autonomia, autogestão.

3URIHVVRUHPÈUHDV(VSHFt¿FDVGR&XUUtFXORGR(QVLQR)XQGDPHQWDO$QRV,QLFLDLV
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/HLWXUD&RPSUHHQVmRH,QWHUSUHWDomRGH7H[WRV$OIDEHWL]DomRHOHWUDPHQWR6LJQL¿FDomRGDVSDODYUDV(PSUHJRGDFUDVH2UWRJUD¿D2¿FLDO$FHQWXDomR*Ui¿FD)OH[mR1RPLQDOH)OH[mRYHUEDO3URQRPHV(PSUHJRFRORFDomRGRVSURQRPHV
REOtTXRVHiWRQRV9HUERV&RQMXJDomRHYR]HVUHJXODUHV,UUHJXODUHVHLPSHVVRDLV6LQWD[HGD2UDomRHGR3HUtRGR&RQFRUGkQFLD1RPLQDOH&RQFRUGkQFLD9HUEDO5HJrQFLD1RPLQDOH5HJrQFLDYHUEDO/LQJXDJHP)RUPDOH,QIRUPDO6HPkQWLFD
VLQRQtPLDDQWRQtPLDKRPRQtPLDSDURQtPLDFRQRWDomRGHQRWDomR¿JXUDVGHVLQWD[HGHSHQVDPHQWRHGHOLQJXDJHP
)XQo}HVGHOLQJXDJHP0RUIRORJLDFODVVHVGHSDODYUDVYDULiYHLVHLQYDULiYHLVFRQFHLWRFODVVL¿FDomRHHPSUHJR6LQWD[H
IUDVHRUDomRSHUtRGRVLPSOHVHFRPSRVWRWHUPRVGDRUDomR&RQMXQWRV1XPpULFRV1~PHURV1DWXUDLV,QWHLURV5DFLRQDLV
e Irracionais (Operações, Propriedades e Resolução de Problemas). Potenciação e Radiciação. Propriedades e Aplicações.
Múltiplos e Divisores. Máximo Divisor Comum (M.D.C) e Mínimo Múltiplo Comum (M.M.C). Propriedades e Aplicações.
Unidades de Medidas: comprimento, superfície, tempo, massa, volume e capacidade. Razão e Proporção. As Regiões
%UDVLOHLUDV$VSHFWRVItVLFRHFRQ{PLFRHKXPDQR5HJLmR1RUWH5HJLmR1RUGHVWH5HJLmR6XGHVWH5HJLmR6XO5HJLmR
&HQWUR2HVWH+LVWyULDGR%UDVLO2GHVFREULPHQWRGR%UDVLORVSULPHLURVKDELWDQWHV%UDVLO&RO{QLDDVSULPHLUDVH[SHGLo}HVDVFDSLWDQLDVKHUHGLWiULDVRVJRYHUQRVJHUDLVDVHQWUDGDVHEDQGHLUDVD,QFRQ¿GrQFLD0LQHLUD%UDVLO,PSpULR
3URFODPDomRGD,QGHSHQGrQFLDSULPHLURUHLQDGRSHUtRGRUHJHQFLDOVHJXQGRUHLQDGRDEROLomRGDHVFUDYDWXUD%UDVLO
5HS~EOLFD3URFODPDomRGD5HS~EOLFDD&RQVWLWXLomRRV6tPERORV1DFLRQDLV2$U$WPRVIpULFRFRPSRVLomRFDPDGDVGD
DWPRVIHUDSUHVVmRDWPRVIpULFDGLUHomRHYHORFLGDGHGRVYHQWRVLPSRUWkQFLDGRDUHGRVYHQWRVÈJXDFRPSRVLomR
FLFORGDiJXDHVWDGRVItVLFRVHPXGDQoDVGHHVWDGRTXDOLGDGHGDiJXD26RORDVFDPDGDVGDWHUUDRVRORHRVXEVROR
RVRORHRSODQWLRLUULJDomRHGUHQDJHPFRPSRVLomRGDVURFKDV2V$QLPDLVFODVVL¿FDomRSULQFLSDLVFDUDFWHUtVWLFDVH
H[HPSORVGRVJUDQGHVJUXSRVGHLQYHUWHEUDGRVSULQFLSDLVFDUDFWHUtVWLFDVHH[HPSORVGRVJUDQGHVJUXSRVGHYHUWHEUDGRV2V9HJHWDLVFODVVL¿FDomRSULQFLSDLVFDUDFWHUtVWLFDVHH[HPSORVGRVJUDQGHVJUXSRVGHYHJHWDLV2&RUSR+XPDQR
&pOXODVHVWUXWXUDVHIXQo}HV7HFLGRVFODVVL¿FDomRHSULQFLSDLVFDUDFWHUtVWLFDVÏUJmRVHVLVWHPDVORFRPRomRGLJHVWmR
respiração, circulação, excreção, reprodução, coordenação nervosa, órgãos dos sentidos. Meio Ambiente: cadeia alimenWDUGHVHTXLOtEULRHFROyJLFR(GXFDomRFRPRGLUHLWRVRFLDOS~EOLFR2FRQWH[WRHGXFDFLRQDOHKLVWyULFRGDHVFRODS~EOLFD
3ROtWLFDHGXFDFLRQDOEUDVLOHLUD2UJDQL]DomRHJHVWmRGHPRFUiWLFDGD(GXFDomR%iVLFDQR%UDVLO3ODQHMDPHQWRHDYDOLDomR
HVFRODUHPXPDSHUVSHFWLYDFRQVWUXWLYDSUiWLFDVDYDOLDWLYDVHLQVWUXPHQWRVGHDYDOLDomR23URMHWR3ROtWLFRSHGDJyJLFR
FRQFHSo}HVIXQo}HVFDUDFWHUtVWLFDVHVWUDWpJLDVGHFRQVWUXomR&RQFHSo}HVGHFXUUtFXORHLQWHUGLVFLSOLQDULGDGH3URMHWRV
GHHQVLQRHGHDSUHQGL]DJHP)XQomRVRFLDOGDHVFROD5HODomRHVFRODHVRFLHGDGH&RQFHSo}HVWHyULFRPHWRGROyJLFDV
GHDSUHQGL]DJHPHGHVHQYROYLPHQWRKXPDQR$DIHWLYLGDGHFRPRHOHPHQWRPHGLDGRUGDDSUHQGL]DJHP&RPSRQHQWHV
GRSURFHVVRGHHQVLQRREMHWLYRVFRQWH~GRVPpWRGRVWpFQLFDVPHLRVHDYDOLDomR(GXFDomRHGLYHUVLGDGH(GXFDomRH
LQFOXVmRDLQWHJUDomRGHDOXQRVFRPQHFHVVLGDGHVHGXFDFLRQDLVHVSHFLDLVHPFODVVHVUHJXODUHVGRVVLVWHPDVGHHQVLQR
'LUHLWRj(GXFDomRDFHVVRSHUPDQrQFLDHVXFHVVRHVFRODU(GXFDomRGLUHLWRVKXPDQRVHFRWLGLDQRHVFRODU3ODQRGH
GHVHQYROYLPHQWRGDHGXFDomR5D]}HVSULQFtSLRVHSURJUDPDV$YDOLDo}HVGD(GXFDomR%iVLFD([DPH1DFLRQDOSDUD
&HUWL¿FDomRGH&RPSHWrQFLDVGH-RYHQVH$GXOWRV (1&&(-$ 6LVWHPDGH$YDOLDomRGD(GXFDomR%iVLFD 6$(% $YDOLDomR
Nacional da Educação Básica (ANEB) e Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANERSC - Provinha Brasil e Prova BraVLO (GXFDomR,QIDQWLO&RQFHSo}HVHSUiWLFDVSHGDJyJLFDV)XQomRSROtWLFDHVRFLDOGD(GXFDomR,QIDQWLO'HVHQYROYLPHQWR
LQIDQWLOVHJXQGR3LDJHW9\JRWVN\H:DOORQ&XUUtFXORFRPRH[SUHVVmRGHOLQJXDJHQVSUiWLFDVVRFLDLVHFXOWXUDLVLQIDQWLV
2EULQFDUFRPRHL[RGLQDPL]DGRUGRFXUUtFXOR$YDOLDomRQD(GXFDomR,QIDQWLOHGRFXPHQWDomRSHGDJyJLFD2SDSHOGR
SURIHVVRUQD(GXFDomR,QIDQWLO3ODQHMDPHQWRQD(GXFDomR,QIDQWLOHVSDoRVLQWHUDWLYRVGHDSUHQGL]DJHPRUJDQL]DomR
HPSURMHWRVGHOLQJXDJHQV2UJDQL]DomRH¿QDQFLDPHQWRGRVVLVWHPDVGHHQVLQR3URFHVVRGHVRFLDOL]DomRGLYHUVLGDGH
VRFLRFXOWXUDOLQFOXVmR6H[XDOLGDGHLQIDQWLO$OLWHUDWXUDQDHGXFDomRGDFULDQoDGHDDQRV$IHWLYLGDGHQDVUHODo}HV
professor-criança, criança-criança.
/HL /HLGH'LUHWUL]HVHEDVHVGDHGXFDomRQDFLRQDO 3URSRVWD&XUULFXODUGH6DQWD&DWDULQD(VWDWXWRGD&ULDQoDHGR
DGROHVFHQWH'HVHQYROYLPHQWRLQIDQWLO3ROtWLFDGH(GXFDomR(VSHFLDOGH6DQWD&DWDULQDH3URJUDPD3HGDJyJLFRGD3ROtWLFD
de Educação Especial de Santa Catarina.Objetivos gerais da educação infantil. O atendimento em creches e pré-escolas:
FDUDFWHUtVWLFDVJHUDLV$FRQFHSomRGHFULDQoDHQTXDQWRVXMHLWRVRFLDOHKLVWyULFR%ULQFDURVLJQL¿FDGRGDEULQFDGHLUDQD
IRUPDomRGDFULDQoD,QWHUDomRVRFLDOGLYHUVLGDGHHLQGLYLGXDOLGDGH$DSUHQGL]DJHPVLJQL¿FDWLYDHRVFRQKHFLPHQWRV
SUpYLRV±DUHVROXomRGHSUREOHPDV2SUR¿VVLRQDOGD(GXFDomR,QIDQWLOFDUDFWHUtVWLFDVIXQGDPHQWDLV$RUJDQL]DomR
do currículo – orientações didáticas, objetivos e conteúdos. A formação pessoal e social – concepção e aprendizagem.
A criança de 0 a 03 anos – orientações didáticas quanto aos conteúdos: auto-estima, escolha, faz-de-conta, interação,
imagem, cuidados e segurança. A criança de 04 a 06 anos – orientações didáticas quanto aos conteúdos: nome, imagem, independência e autonomia, respeito à diversidade, identidade de gênero, interação, jogos e brincadeiras, cuidados
especiais.
OBS: Consultar o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL)

Professor de Língua Portuguesa e Redação

&RQKHFLPHQWRV/LQJXtVWLFRV$OLQJtVWLFD&LrQFLDGDOLQJXDJHP)XQo}HVGDOLQJXDJHP&DUDFWHUtVWLFDVGDOLQJXDJHP
RUDOHHVFULWD9DULDomROLQJXtVWLFDHVXDVLPSOLFDo}HVSDUDDSUiWLFDSHGDJyJLFD2WH[WRHR'LVFXUVRVXDSURGXomRHP
VLWXDomRHVFRODU&RPSUHHQVmRHLQWHUSUHWDomRGHWH[WRV&RQFHSomRHWLSRGHJUDPiWLFD1RUPDFXOWDHFRQFHLWRGH³FHUWRHHUUDGR´([HUFLWDUDOtQJXDRXHQVLQDUJUDPiWLFDDTXHVWmRPHWRGROyJLFD$SURGXomRGHPDWHULDOGLGiWLFRHP/tQJXD
Portuguesa.
&RQKHFLPHQWRV*UDPDWLFDLV1Ro}HV*HUDLVGH)RQpWLFDH)RQRORJLD2UWRJUD¿D$FHQWXDomR*Ui¿FD&UDVH3RQWXDomR
0RUIRVVLQWD[HGRYHUERVXEVWDQWLYRDGMHWLYRSURQRPH6LQWD[HHVWUXWXUDGRSHUtRGR7HUPRVGDRUDomRHFRRUGHQDomR
HVXERUGLQDomR6HPkQWLFD&RQRWDomRH'HQRWDomR6LQ{QLPR$QW{QLPRH3DU{QLPRVSDSpULVVHPkQWLFRVHIXQo}HV
VLQWiWLFDV(VWLOtVWLFDOLQJXDJHP¿JXUDGDFODVVL¿FDomRGDV¿JXUDVQRWH[WR
/LWHUDWXUD%UDVLOHLUD*rQHURV/LWHUiULRVFDUDFWHUtVWLFDV(VWLORVGHpSRFDSULQFLSDLVDXWRUHVHREUDVGRVVpFXORV;,;H
XX.
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&RQMXQWRVFRQFHLWRHUHSUHVHQWDomRUHODomRGHSHUWLQrQFLDRSHUDo}HVFRQMXQWRVQXPpULFRV'LYLVLELOLGDGHP~OWLSORVHGLYLVRUHVFULWpULRVGHGLYLVLELOLGDGHWHRUHPDIXQGDPHQWDOGDDULWPpWLFDPi[LPRGLYLVRUFRPXPHPtQLPRP~OWLSOR
FRPXPQ~PHURVSULPRV6LVWHPD0pWULFR'HFLPDOXQLGDGHVGHPHGLGDVGHFRPSULPHQWRVXSHUItFLHFDSDFLGDGH
YROXPHHPDVVD3RWHQFLDomRH5DGLFLDomRGH¿QLo}HVUHODo}HVHQWUHDVGXDVRSHUDo}HVUDGLFDLV5D]}HVH3URporções: razão, proporção, médias aritmética, geométrica e ponderada, porcentagem, regra de três simples e composta,
MXURVVLPSOHVHFRPSRVWRÈOJHEUDFiOFXORDOJpEULFR)XQo}HVGRPtQLRHLPDJHPIXQo}HLQMHWRUDVVREUHMHWRUDV
bijetoras, pares e ímpares. 8.Funções polinomiais do 1º e 2º graus: equações e sistemas de 1º e 2º graus. 9- Funções
WUDQVFHQGHQWHVH[SRQHQFLDOORJDUtWPLFDHWULJRQRPpWULFDV*HRPHWULD3ODQDkQJXORVWULkQJXORVHSROtJRQRVFLUFXOR
HFLUFXQIHUrQFLDUHODo}HVPpWULFDVQRWULkQJXORUHWkQJXORHQRFtUFXORUHODo}HVWULJRQRPpWULFDVQRVWULkQJXORVUHWkQJXORV
HTXDOTXHUiUHDHSHUtPHWURGH¿JXUDVSODQDV
$HYROXomRGRSHQVDPHQWRHVXDVUHSHUFXVV}HVQRHQVLQRGHJHRJUD¿D$JHRJUD¿DFRPRGLVFLSOLQDHVFRODUKLVWyULFR
VLWXDomRDWXDOHSHUVSHFWLYDV$JHRJUD¿DGDQDWXUH]DRVFRQGLFLRQDPHQWRVItVLFRVGDYLGD$OLWRVIHUDFRPSRVLomRHGLQkPLFD$+LGURVIHUDDiJXDHVXDLPSRUWkQFLD$$WPRVIHUDHDGLQkPLFDFOLPiWLFD2VVHUHVYLYRVHRKRPHPQRkPELWR
GDHYROXomRJHROyJLFDGDWHUUD2VJUDQGHVGRPtQLRVELRJHRJUi¿FRVGDWHUUD2VJUDQGHVGRPtQLRVPRUIRFOLPiWLFRVGR
território brasileiro e sua situação atual. Os interelacionamentos entre a dinâmica da natureza e a dinâmica das sociedades
KXPDQDV2VSULQFLSDLVSUREOHPDVDPELHQWDLVGDQDWXUH]D$JHRJUD¿DQRWHPSRRDODUJDPHQWRGDVIURQWHLUDVGHDSURSULDomRGRSODQHWDSHODVVRFLHGDGHVKXPDQDVDRORQJRGDKLVWyULD$IRUPDomRJHRJUi¿FDGDVVRFLHGDGHVFRQWHPSRUkQHDVDIRUPDomRGRVHVWDGRVQDFLRQDLVPRGHUQRVRSURFHVVRGHGHVHQYROYLPHQWR±VXEGHVHQYROYLPHQWRVGRVSDtVHVHP
UHJL}HVQRkPELWRGDHYROXomRGRFDSLWDOLVPR$VH[SHULrQFLDVGR³6RFLDOLVPR5HDO´HVHXVGHVGREUDPHQWRV±2QRYR
PDSDGR0XQGR³DSDUWLUGDGpFDGDGHGRVpFXOR;;´QDFLRQDOLVPRJUDQGHVEORFRVHFRQ{PLFRV 0(5&268/1$)7$
81,2(8523e,$HHWF HSULQFLSDLVFRQÀLWRVJHRSROtWLFRVGDDWXDOLGDGH2VHVSDoRVGDSURGXomRGDFLUFXODomRHGR
consumo no mundo e no Brasil: características gerais das atividades primárias, secundárias e terciárias e suas expressões
QRHVSDoRJHRJUi¿FRDGLPHQVmRVLPEyOLFDGRHVSDoRJHRJUi¿FRFXOWXUDHUHSUHVHQWDo}HVHVSDFLDLVDLQGXVWULDOL]DomR
HVHXVLPSDFWRVQDRUJDQL]DomRGRVHVSDoRVFRQWHPSRUkQHRVDPRGHUQL]DomRGDDJULFXOWXUDHVXDVFRQVHTrQFLDVD
XUEDQL]DomRHDVWUDQVIRUPDo}HVQDUHODomRFLGDGH±FDPSRPHWURSROL]DomRHSUREOHPDVXUEDQRVDVUHGHVXUEDQDVH
DUHODomRFLGDGH±UHJLmRRVLPSDFWRVGDVQRYDVWHFQRORJLDVQDFLUFXODomRGRVSURGXWRVHVHUYLoRVDGLQkPLFDSRSXODFLRQDO5HJLRQDOL]DomRQRHVSDoRPXQGLDOFDUDFWHUL]DomRJHRJUi¿FDGRVSULQFLSDLVSDtVHVFRQMXQWRVJiVHQ{PLFRV$V
SURSRVWDVDWXDLVGHUHJLRQDOL]DomRGRHVSDoRPXQGLDOHVXDVOLPLWDo}HVULTXH]DHSREUH]DQRFRQWH[WRLQWHUQDFLRQDORV
Q~FOHRVKHJHP{QLFRVGRFDSLWDOLVPR(8$-DSmRH(XURSD$PpULFD/DWLQDÈIULFDËQGLD&KLQD2ULHQWH0pGLR5~VVLD
Europa Oriental. 9– Regionalização do espaço brasileiro: caracterização geral das regiões e estados federados. Divisões
regionais do território brasileiro, histórico e situação atual. Amazônia como fronteira econômica. Nordeste: permanências
e transformações. As fronteiras geoeconômicas do centro-oeste. O centro-sul como núcleo hegemônico do capitalismo no
Brasil.
(VFUDYLVPRQDDQWLJXLGDGH*UpFLD5RPD$VUHOLJL}HVQDDQWLJXLGDGH)HXGDOLVPR$H[SDQVmRFRPHUFLDORV
contatos com a Ásia, África e Américas. 3- O Brasil e o Sistema Colonial: o sistema econômico, a organização político-adPLQLVWUDWLYD2¿PGR6LVWHPD&RORQLDO&RQWH[WR(XURSHX$VUHYROXo}HV$PHULFDQDH)UDQFHVD2¿PGR&RORQLDOLVPR
na América Espanhola e América Portuguesa. 5-A industrialização: as transformações econômicas, sociais, políticas e
FXOWXUDLV2,PSHULDOLVPR$PpULFD/DWLQDÈIULFDÈVLD$3ULPHLUD*XHUUD0XQGLDO$5HYROXomR6RFLDOLVWDQD8566
$FULVHGH$VUHFXSHUDo}HVHFRQ{PLFDV2SURMHWRGDVGHPRFUDFLDVOLEHUDLV2SURMHWRGRVUHJLPHVDXWRULWiULRV
– Japão, Alemanha e Itália. 8- O Brasil no modo de produção capitalista na Primeira e Segunda Repúblicas. 9- A DescoORQL]DomRÈVLDÈIULFD2%UDVLOGHD21HRFRORQLDOLVPR$*OREDOL]DomRHR1HROLEHUDOLVPR2VJRYHUQRV
militares. A Nova República.
5HODo}HVIXQGDPHQWDLV(GXFDomR)tVLFDH(GXFDomR(GXFDomR)tVLFDH0RWULFLGDGH+XPDQD(GXFDomR)tVLFDH(VSRUWH(GXFDomR)tVLFDH6D~GH(GXFDomR)tVLFDH6RFLHGDGH(GXFDomR)tVLFDH&LGDGDQLD(GXFDomR)tVLFDHQTXDQWR
FRPSRQHQWHFXUULFXODUSRVVLELOLGDGHGHH[SHULrQFLDVFRUSRUDLVUHFUHDomRHMRJRVLQLFLDomRDRGHVSRUWRGDQoD3RVVLELOLGDGHVGHH[SHULrQFLDVSUiWLFRWHyULFDVFRJQLWLYDVVRFLDLVHDIHWLYDVDWLYLGDGHVO~GLFDVDFRPSHWLomRFRRSHUDomRVRFLDELOL]DomR$UHÀH[mRDQiOLVHFRPSUHHQVmRVtQWHVHGDUHDOLGDGHItVLFRFRUSRUDO
7KHLQGH¿QLWHDUWLFOHVDQD3OXUDORIQRXQV3HUVRQDODQGUHÀH[LYHSURQRXQV3RVVHVVLYHDGMHFWLYHVDQGSURQRXQV
,QWHUURJDWLYHZRUGV3UHSRVLWLRQV6LPSOHSUHVHQWWHQVH3UHVHQWFRQWLQXRXVWHQVH6LPSOHIXWXUH0RGDOYHUEV4XHVWLRQ
WDJ6LPSOHSDVWWHQVH3UHVHQWSHUIHFWWHQVH
5HGDomR2¿FLDO1Ro}HVGHUHODo}HVKXPDQDV&RQÀLWRV&RPXQLFDomRQRDPELHQWHGHWUDEDOKR$WHQGLPHQWRDRXVXiULR
Ética na prestação de serviços. Ética e trabalho. Documentação empresarial: tipos de correspondências e documentos.
Serviço de Protocolo. Organização de arquivos. Noções de secretariado. Sistema operacional e ambiente Windows Vista
e Windows 7. Edição de textos, planilhas e apresentações utilizando Microsoft Word, Excel e Power Point (versões 2003 e
2007) no ambiente Windows. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet. As diferentes corUHQWHVGH(GXFDomR$PELHQWDO%DVHV¿ORVy¿FDVHIXQGDPHQWRVGDTXHVWmRDPELHQWDO3ROtWLFDGH(GXFDomRDPELHQWDOQD
comunidade. Impacto ambiental - análise e relatórios: EIA/RIMA. Trabalho e cidadania. Política Nacional de Meio Ambiente: Lei n.º 6.938/81. Qualidade da água. Qualidade do Ar. Caracterização e recuperação de áreas degradadas. Desenvolvimento sustentável. Qualidade e meio ambiente: saúde, segurança e meio ambiente. Constituição da República: Art. 225.
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(GXFDomRFRPRGLUHLWRVRFLDOS~EOLFR2FRQWH[WRHGXFDFLRQDOHKLVWyULFRGDHVFRODS~EOLFD3ROtWLFDHGXFDFLRQDOEUDVLOHLUD
2UJDQL]DomRHJHVWmRGHPRFUiWLFDGD(GXFDomR%iVLFDQR%UDVLO3ODQHMDPHQWRHDYDOLDomRHVFRODUHPXPDSHUVSHFWLYD
FRQVWUXWLYDSUiWLFDVDYDOLDWLYDVHLQVWUXPHQWRVGHDYDOLDomR23URMHWR3ROtWLFRSHGDJyJLFRFRQFHSo}HVIXQo}HVFDUDFWHUtVWLFDVHVWUDWpJLDVGHFRQVWUXomR&RQFHSo}HVGHFXUUtFXORHLQWHUGLVFLSOLQDULGDGH3URMHWRVGHHQVLQRHGHDSUHQGL]DJHP
)XQomRVRFLDOGDHVFROD5HODomRHVFRODHVRFLHGDGH&RQFHSo}HVWHyULFRPHWRGROyJLFDVGHDSUHQGL]DJHPHGHVHQYROYLPHQWRKXPDQR$DIHWLYLGDGHFRPRHOHPHQWRPHGLDGRUGDDSUHQGL]DJHP&RPSRQHQWHVGRSURFHVVRGHHQVLQRREMHWLYRVFRQWH~GRVPpWRGRVWpFQLFDVPHLRVHDYDOLDomR(GXFDomRHGLYHUVLGDGH(GXFDomRHLQFOXVmRDLQWHJUDomRGH
DOXQRVFRPQHFHVVLGDGHVHGXFDFLRQDLVHVSHFLDLVHPFODVVHVUHJXODUHVGRVVLVWHPDVGHHQVLQR'LUHLWRj(GXFDomRDFHVVR
SHUPDQrQFLDHVXFHVVRHVFRODU(GXFDomRGLUHLWRVKXPDQRVHFRWLGLDQRHVFRODU3ODQRGHGHVHQYROYLPHQWRGDHGXFDomR
5D]}HVSULQFtSLRVHSURJUDPDV$YDOLDo}HVGD(GXFDomR%iVLFD([DPH1DFLRQDOSDUD&HUWL¿FDomRGH&RPSHWrQFLDVGH
Jovens e Adultos (ENCCEJA), Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), Avaliação Nacional da Educação Básica
(ANEB) e Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANERSC - Provinha Brasil e Prova Brasil). O ensino de arte na EducaomR%iVLFD2VLJQL¿FDGRGD$UWHQD(GXFDomR$$UWHFRPRFRQKHFLPHQWR$VOLQJXDJHQVDUWtVWLFDVHVXDVHVSHFL¿FLGDGHV
(Arte Visuais, Música, Teatro e Dança). Arte, Cultura e Sociedade. O Movimento Modernista no Brasil. Artistas e movimentos após a Semana de Artes Moderna. As novas linguagens da arte. A gravura brasileira no século XX. Os grandes gênios
das Artes. Os fundamentos teóricos-metodológicos no aprender e ensinar Arte: Componentes curriculares básicos que se
inter-relacionam no planejamento (objetivos, conteúdos, métodos de ensino, meios de comunicação, avaliação).
(GXFDomRFRPRGLUHLWRVRFLDOS~EOLFR2FRQWH[WRHGXFDFLRQDOHKLVWyULFRGDHVFRODS~EOLFD3ROtWLFDHGXFDFLRQDOEUDVLOHLUD
2UJDQL]DomRHJHVWmRGHPRFUiWLFDGD(GXFDomR%iVLFDQR%UDVLO3ODQHMDPHQWRHDYDOLDomRHVFRODUHPXPDSHUVSHFWLYD
FRQVWUXWLYDSUiWLFDVDYDOLDWLYDVHLQVWUXPHQWRVGHDYDOLDomR23URMHWR3ROtWLFRSHGDJyJLFRFRQFHSo}HVIXQo}HVFDUDFWHUtVWLFDVHVWUDWpJLDVGHFRQVWUXomR&RQFHSo}HVGHFXUUtFXORHLQWHUGLVFLSOLQDULGDGH3URMHWRVGHHQVLQRHGHDSUHQGL]DJHP
)XQomRVRFLDOGDHVFROD5HODomRHVFRODHVRFLHGDGH&RQFHSo}HVWHyULFRPHWRGROyJLFDVGHDSUHQGL]DJHPHGHVHQYROYLPHQWRKXPDQR$DIHWLYLGDGHFRPRHOHPHQWRPHGLDGRUGDDSUHQGL]DJHP&RPSRQHQWHVGRSURFHVVRGHHQVLQRREMHWLYRVFRQWH~GRVPpWRGRVWpFQLFDVPHLRVHDYDOLDomR(GXFDomRHGLYHUVLGDGH(GXFDomRHLQFOXVmRDLQWHJUDomRGH
DOXQRVFRPQHFHVVLGDGHVHGXFDFLRQDLVHVSHFLDLVHPFODVVHVUHJXODUHVGRVVLVWHPDVGHHQVLQR'LUHLWRj(GXFDomRDFHVVR
SHUPDQrQFLDHVXFHVVRHVFRODU(GXFDomRGLUHLWRVKXPDQRVHFRWLGLDQRHVFRODU3ODQRGHGHVHQYROYLPHQWRGDHGXFDomR
5D]}HVSULQFtSLRVHSURJUDPDV$YDOLDo}HVGD(GXFDomR%iVLFD([DPH1DFLRQDOSDUD&HUWL¿FDomRGH&RPSHWrQFLDVGH
Jovens e Adultos (ENCCEJA), Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), Avaliação Nacional da Educação Básica
(ANEB) e Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANERSC - Provinha Brasil e Prova Brasil). A Natureza Transcendente
GD3HVVRD+XPDQD$VHGHGHLQ¿QLWR'XDVUHDOLGDGHVSUHVHQWHVPDWpULDHHVStULWR1HFHVVLGDGHVPDWHULDLVGDSHVVRD
necessidades espirituais da pessoa. Elementos constitutivos da dignidade da pessoa humana: A pessoa humana como
VHUOLYUHD 2TXHpOLEHUGDGH"E /LEHUGDGHHOLYUHDUEtWULRF /LEHUGDGHHUHVSRQVDELOLGDGH$SHVVRDKXPDQDFRPRVHU
LQWHOLJHQWHD 2SRWHQFLDOGDLQWHOLJrQFLDE $IXQomRGDUD]mRF UD]mRHVHQWLPHQWR$SHVVRDKXPDQDFRPRXPVHU
YROLWLYRD 2TXHpYRQWDGHE 2VLPSXOVRVLQVWLQWLYRVHDYRQWDGHF 9RQWDGHOLEHUGDGHHUHVSRQVDELOLGDGH9DORUHV$V
GLYHUVDVGLPHQV}HVGDSHVVRDKXPDQD$SHVVRDKXPDQDFRPRVHUVRFLDO$SHVVRDKXPDQDpXPVHUSROtWLFR$SHVVRD
KXPDQDFRPRVHUFXOWXUDO$SHVVRDKXPDQDFRPRXPVHUDIHWLYR$SHVVRDKXPDQDFRPRXPVHUHVSLULWXDO UHOLJLRVR $
pessoa humana como um ser biológico. A pessoa humana e seus vários tipos de relações: relação consigo mesmo: verdaGHVLQFHULGDGHKDUPRQLD5HODomRFRPRRXWURUHVSHLWRMXVWLoD6ROLGDULHGDGH5HODomRFRPDQDWXUH]DFXLGDGR]HOR
UHVSRQVDELOLGDGH5HODomRFRPR7UDQVFHQGHQWHREHGLrQFLDFRQWHPSODomRORXYRU$SHVVRDKXPDQDHVXDVFLUFXQVWkQFLDV$H[SHULrQFLDGRVRIULPHQWR$H[SHULrQFLDGDFULVHHGDDQJ~VWLD2VHQWLGRGDYLGDRDPRU$EXVFDGDIHOLFLGDGH
6RORVIRUPDomRIHUWLOLGDGHHFRQVHUYDomR/X]HYLVmR$omRGHPLFURUJDQLVPRVQDSURGXomRGHDOLPHQWRV'LVSRQLELOLGDGHHTXDOLGDGHGHiJXDGURJDVHVLVWHPDQHUYRVR$VFDUDFWHUtVWLFDVKHUGDGDVHDVLQÀXrQFLDVGRPHLR(OHWULFLGDGH
HPQRVVDVFDVDV&ULWpULRVGHFODVVL¿FDomRGRVVHUHVYLYRVHGRVWySLFRVFRPSOHPHQWDUHV2DUVXDVSURSULHGDGHVH
FRPSRVLomR6D~GHSUHYHQWLYD0XGDQoDVQDDGROHVFrQFLD3URGX]LQGRHSHUFHEHQGRVRQVH%LRWHFQRORJLDHPGHEDWH
3URGXomRGHHQHUJLDHOpWULFDLPSDFWRVDPELHQWDLVHDOWHUQDWLYDV,PSDFWRVDPELHQWDLVHH[WLQomRGHHVSpFLHV5HFLFODJHP
HSUHVHUYDomRDPELHQWDO7pFQLFDVGHFRQVHUYDomRGHVRORV(OHWULFLGDGHHPQRVVDVFDVDVH5HJXODomRGH7HPSHUDWXUD
nos seres vivos.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Relações humanas no ambiente de trabalho. Noções de microbiologia: contaminação,
desinfecção, micróbios. Higiene ambiental instalações/equipamentos e utensílios). Saúde do trabalhador (higiene e saúde
de manipuladores). Combate às pragas e vetores urbanos. Higienização de legumes, verduras, frutas, carnes, peixes, aves
e ovos. Doenças transmitidas por alimentos. Boas práticas de manipulação e controle na produção de alimentos.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Noções básicas de alimentação. Noções básicas de higiene: corporal, da habitação, dos
hábitos. Noções básicas de preservação da natureza. Primeiros socorros. Doenças comuns e contagiosas e sua prevenção.
Noções básicas do comportamento como servidor público. Noções básicas de segurança no trabalho. Limpeza em geral
em escritórios, laboratórios e outros locais, espanando, varrendo, lavando ou encerando dependências, móveis, utensílios
e instalações, para manter as condições de higiene e conservá-los. Varrição e lavagem de calçadas. Recolhimento de lixo,
acondicionando de detritos depositando em locais determinados. Abertura e fechamento de prédios, portas e janelas.
Ligar e desligar pontos de iluminação. máquinas, aparelhos e equipamentos. Recebimento e entrega de correspondência
dentro da repartição. Serviços de copa e cozinha, como: preparo de café, chá, lanches, auxílio no preparo de refeições,
EHPFRPRVHUYLURVYLVLWDQWHVHVHUYLGRUHV2UJDQL]DomRGH¿ODV/LPSH]DHPDQXWHQomRGHXWHQVtOLRVGHFR]LQKD/DYDgem e passagem de roupas simples (toalhas, panos de prato, cortinas, aventais, etc).

Maracajá, 07 de janeiro de 2016.
Denner Lucas Casagrande
Presidente da Comissão Especial do Processo Seletivo
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