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EDITAL DE CONVOCAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, nos termos do - 4º do art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de
Responsabilidade Fiscal, c/c com o - 1º do art. 166 da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, convida os integrantes da Comissão
Permanente de Finanças e Orçamento do Poder Legislativo do Município e demais integrantes do Poder Legislativo e a população em geral
para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA que será realizada no dia 16 de Maio de 2016, às 16:00 horas, tendo como local o Auditório do
&HQWUR$GPLQLVWUDWLYR0XQLFLSDOSDUDDYDOLDUDVPHWDV¿VFDLVGRSULPHLURTXDGULPHVWUHGHHGH¿QLUPHWDVSDUDHODERUDomR/'2SDUD
o exercício 2017 e alterações para o PPA 2014/2017 .
Cordilheira Alta SC, 19 abril de 2016
ALCEU MAZZIONI
Prefeito Municipal

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 04/2016
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N° 04/2016
O Prefeito de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, Sr. Alceu Mazzioni, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO que se encontra
aberto o Processo Seletivo destinado à contratação em caráter temporário e emergencial de Enfermeiro(a), o qual reger-se-á pelas instruções deste Edital e demais normas atinentes.
1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 - O Processo Seletivo destina-se à contratação de servidor, em caráter emergencial e temporário, para preenchimento de vaga existente
e formação de Cadastro de Reserva, de acordo com as necessidades e interesses da Administração, mediante as condições estabelecidas
neste Edital, legislação municipal e demais regras pertinentes.
1.2 - O presente Edital de Processo Seletivo é disciplinado pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, Lei Complementar Municipal 93/2013 e
demais Legislações relacionadas.
1.3 - É de responsabilidade do candidato o conhecimento da legislação mencionada no item anterior e outras determinações referentes
DR3URFHVVR6HOHWLYRSDUDFHUWL¿FDUVHGHTXHSRVVXLWRGDVDVFRQGLo}HVHSUpUHTXLVLWRVSDUDSUHVWDUDVSURYDVHGRFXPHQWRVQHFHVViULRV
exigidos para o cargo/função por ocasião da contratação se aprovado e convocado.
1.4 - A inscrição no Processo Seletivo implicará, desde logo, a ciência e aceitação pelo candidato das condições estabelecidas neste Edital.
1.5 - Os documentos exigidos pelas normas do presente Edital, requerimentos e recursos administrativos, deverão ser entregues, respeitados os prazos e condições Editalícias.
1.6 - O Processo Seletivo será regido por este Edital, e executado em todas as suas fases pela Comissão Especial nomeada pelo Decreto
nº 250/2016.
$GLYXOJDomRR¿FLDOGDVLQIRUPDo}HVUHIHUHQWHVDHVWH3URFHVVR6HOHWLYRGDUVHiSRUSXEOLFDo}HVQR0XUDO2¿FLDOHQRVLWHGR0XQLFtSLR
de Cordilheira Alta (SC) www.pmcordi.sc.gov.br.
1.8 - O prazo de validade do Processo Seletivo será de 1 ano, contando da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogado uma
vez, por igual período, a critério da Administração Municipal.
2 - DA ESPECIFICAÇÃO DO CARGO, VAGA, CARGA HORÁRIA, HABILITAÇÃO E VENCIMENTO
2.1 - A vaga destina-se ao cargo/função abaixo delineado e deverá ser preenchida por candidatos que disponham dos requisitos e escolaridade mínima exigidos no presente Edital, de acordo com o cargo/função a que pretendem concorrer.
2.2 - As atribuições do cargo/função são as constantes do Anexo II deste Edital, conforme Lei Municipal.
IDENTIFICAÇÃO DO CARGO
Cargo

Vagas

Carga Horária

Enfermeiro(a)

01

40h semanais

Habilitação
Venci-mento
(QVLQRVXSHULRUHVSHFt¿FRQDiUHDGHDWXDomRFRPUHJLVWURQR
3.160,98
yUJmR¿VFDOL]DGRUGDSUR¿VVmR

Tipo de Prova
Escrita Objetiva

3 - DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
3.1 - Em cumprimento ao disposto no art. 37, inciso VIII da Constituição Federal, Lei n.° 7.853/1989 e Decreto n.° 3.298/99, são reservadas
DRVFDQGLGDWRVSRUWDGRUHVGHGH¿FLrQFLDGRQ~PHURWRWDOGHYDJDVGHVGHTXHDGH¿FLrQFLDQmRVHMDLQFRPSDWtYHOFRPDVDWULEXLo}HV
do cargo a ser preenchido.
3DUDFRQFRUUHUjVYDJDVGHVWLQDGDVDRVSRUWDGRUHVGHGH¿FLrQFLDRFDQGLGDWRGHYHUi
D $VVLQDODURFDPSRGHVWLQDGRDRVSRUWDGRUHVGHGH¿FLrQFLDQR)RUPXOiULRGH,QVFULomR
b) Preencher o requerimento contido no Anexo III do presente Edital;
F $QH[DU/DXGR0pGLFR RULJLQDORXFySLDOHJtYHODXWHQWLFDGD FRPH[SUHVVDUHIHUrQFLDDRFyGLJRFRUUHVSRQGHQWHGD&ODVVL¿FDomR,QWHUQDFLRQDOGH'RHQoD&,'EHPFRPRDSURYiYHOFDXVDGDGH¿FLrQFLDFXMDGDWDGHH[SHGLomRQmRVHMDVXSHULRUDGLDV
3.2.1 - Os documentos acima descritos deverão ser enviados, até o dia 06/05/2016, para a Comissão do Processo Seletivo, no seguinte
endereço: Rua Celso Tozzo, n° 27, Centro, Cordilheira Alta (SC), CEP 89819-000.
3.3 - A não observância do disposto no item anterior acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas aos candidatos em tais
condições.
2FDQGLGDWRSRUWDGRUGHGH¿FLrQFLDTXHQHFHVVLWDUGHFRQGLo}HVHVSHFLDLVSDUDDUHDOL]DomRGDSURYDGHYHUiLQIRUPDUQR)RUPXOiULR
de Inscrição, bem como no requerimento constante no Anexo III deste Edital.
3.4.1 - Os candidatos serão comunicados acerca do deferimento ou não dos pedidos de condições especiais por aviso publicado no Mural
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2¿FLDOHVLWHGR0XQLFtSLRGH&RUGLOKHLUD$OWD 6& ZZZSPFRUGLVFJRYEU
2VSRUWDGRUHVGHGH¿FLrQFLDSDUWLFLSDUmRGR3URFHVVR6HOHWLYRHPLJXDOGDGHGHFRQGLo}HVFRPRVGHPDLVFDQGLGDWRVQRTXHVHUHIHUH
ao conteúdo das provas, à avaliação, aos critérios de aprovação, ao dia, local, horário de provas e à nota mínima exigida.
2VFDQGLGDWRVSRUWDGRUHVGHGH¿FLrQFLDQmRHVWDUmRLVHQWRVGRSDJDPHQWRGDWD[DGHLQVFULomRVDOYRQRFDVRSUHYLVWRQRLWHP
do presente Edital.
2FDQGLGDWRSRUWDGRUGHGH¿FLrQFLDTXHQRDWRGDLQVFULomRQmRGHFODUDUHVWDFRQGLomRQmRSRGHUiLPSHWUDUUHFXUVRHPIDYRUGHVXD
situação.
2VFDQGLGDWRVTXHFRQFRUUHUHPjVYDJDVGHVWLQDGDVDRVSRUWDGRUHVGHGH¿FLrQFLDWHUmRVHXVQRPHVSXEOLFDGRVQDOLVWDJHUDOGHFODVVL¿FDomREHPFRPRHPOLVWDGHFODVVL¿FDomRHVSHFLDO
5HVSHLWDGDDRUGHPFODVVL¿FDWyULDRVFDQGLGDWRVSRUWDGRUHVGHGH¿FLrQFLDDSURYDGRVQHVWH3URFHVVR6HOHWLYRSRURFDVLmRGDDGmissão, serão submetidos à Avaliação Médica pelo Município e Cordilheira Alta (SC), o qual avaliará a compatibilidade entre as atribuições
HVVHQFLDLVGRFDUJRHDGH¿FLrQFLDGHTXHRFDQGLGDWRpSRUWDGRUHPLWLQGR/DXGRGHSDUHFHUQRVWHUPRVGHVWH(GLWDO
6HUiHOLPLQDGRGDOLVWDGHYDJDVUHVHUYDGDVRFDQGLGDWRFXMDGH¿FLrQFLDQmRVHMDFRQVWDWDGDRXVHPRVWUHLQFRPSDWtYHOFRPRH[HUFtFLRGDVDWULEXLo}HVGRFDUJRSDVVDQGRDFRPSRUDSHQDVDOLVWDGHFODVVL¿FDomRJHUDOFDVRHPTXHVHFRQYRFDUiRFDQGLGDWRLPHGLDWDPHQWH
VHJXLQWHGHPHVPDFRQGLomRFRPDHVWULWDREVHUYkQFLDGDRUGHPFODVVL¿FDWyULD
,QH[LVWLQGRFDQGLGDWRVSRUWDGRUHVGHGH¿FLrQFLDDVYDJDVVHUmRSUHHQFKLGDVSHORVGHPDLVFDQGLGDWRV
4 - DAS INSCRIÇÕES
4.1 - As inscrições serão realizadas no período de 20/04/2016 a 06/05/2016, exclusivamente via presencial, no Centro Administrativo Municipal – Rua Celso Tozzo, 27, Centro, Cordilheira Alta (SC).
4.2 - Para inscrever-se o candidato deverá:
4.2.1 - Ler atentamente o Edital de Processo Seletivo;
4.2.2 - Preencher o Formulário de Inscrição;
4.2.3 – Requerer o comprovante de inscrição;
4.2.4 - Efetuar o pagamento da taxa de inscrição exclusivamente por meio de boleto bancário no Banco do Brasil.
4.3 - Os candidatos que desejarem se inscrever como doadores de sangue deverão realizar suas inscrições, bem como entregar todos os
documentos exigidos para a respectiva isenção, conforme item 5.2 do presente Edital, até o dia 28/04/2016.
4.4 - O candidato deverá manter o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO em seu poder e, necessariamente, apresentá-lo no dia da prova juntamente com um DOCUMENTO DE IDENTIDADE ORIGINAL COM FOTO.
4.4.1 - São considerados documentos de identidade a Carteira Nacional de Habilitação com foto, a Carteira de Trabalho e Previdência Social
e as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, Forças Armadas, Polícia Militar e Ordens ou Conselhos
de Classe.
1mRVHUmRDFHLWRVGRFXPHQWRVGDQL¿FDGRVQmRLGHQWL¿FiYHLVHRXLOHJtYHLVQHPUHSURGX]LGRVSRUDSDUHOKRVGHID[RXVFDQQHU
4.4.3 - Em caso de perda do comprovante de inscrição, o candidato deverá junto a Prefeitura Municipal, fone (49) 33589100.
4.5 - A taxa de inscrição será paga exclusivamente no Banco do Brasil e somente através de boleto bancário, não sendo aceito depósitos
em conta e transferências bancárias.
4.5.1 - Em caso de perda ou extravio do boleto bancário o candidato deverá requerer uma segunda via na Prefeitura Municipal, fone (49)
33589100.
4.6 - Somente serão acatadas as inscrições após o pagamento da taxa de inscrição.
4.6.1 - O agendamento do pagamento e o respectivo demonstrativo não constituem elementos comprobatórios do pagamento da taxa de
inscrição.
4.7 - Somente será admitida uma inscrição por candidato.
4.8 - É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via postal, fax, ou por qualquer outra via não editalícia.
4.9 - O valor da taxa de inscrição será de R$ 90,00.
4.10 - O candidato é responsável pelas informações prestadas no Formulário de Inscrição, arcando com as consequências de eventuais
erros, fraudes e/ou omissões, bem como pela apresentação de documentos fora dos prazos e critérios estabelecidos por este edital.
$VLQVFULo}HVVHUmRGLYXOJDGDVQRGLDVHQGRGLYXOJDGDVQR0XUDO2¿FLDOHQRVLWHGR0XQLFtSLRGH&RUGLOKHLUD$OWD 6& 
4.12 - Os candidatos que não tiverem as inscrições deferidas poderão encaminhar recurso à Comissão responsável pelo Processo Seletivo,
exclusivamente via presencial, no prazo de 10 a 11/05/2016, conforme Formulário de Recurso constante em Anexo V, com a estrita observância ao disposto no Capítulo 8 do presente Edital.
4.12.1 - A publicação da homologação das inscrições após apreciação dos recursos interpostos será realizada no 12/05/2016.
4.13 - O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido, salvo em caso de anulação do certame.
4.14 - Os candidatos que necessitarem de condições especiais para a realização da prova deverão assinalar esta condição no Formulário de
,QVFULomRHPFDPSRHVSHFt¿FRSDUDHVWD¿QDOLGDGH
4.14.1 - A candidata que tiver necessidade de amamentar, além de assinalar a condição prevista no item anterior, deverá levar acompaQKDQWHPDLRUGHDQRVRTXDOSHUPDQHFHUiHPVDODUHVHUYDGDSDUDHVVD¿QDOLGDGH2WHPSRGLVSHQVDGRSDUDDDPDPHQWDomRQmRVHUi
acrescido ao tempo normal de realização da prova.
4.14.2 - Os candidatos serão comunicados acerca do deferimento ou não dos pedidos de condições especiais por aviso publicado no site e
0XUDO2¿FLDOGR0XQLFtSLRGH&RUGLOKHLUD$OWD 6& QR
4.15 - Estão impedidos de participar deste Processo Seletivo os membros da Comissão do Processo Seletivo.
$YHGDomRFRQVWDQWHGRLWHPDQWHULRUVHHVWHQGHDRVVHXVF{QMXJHVFRQYLYHQWHVSDLVLUPmRV¿OKRVHQ¿PSDUHQWHVHPOLQKD
reta ou colateral até o 3º grau;
4.15.2 - Constatada, em qualquer fase do Processo Seletivo, inscrição de pessoas que tratam o item e subitem anteriores, esta será indeferida e o candidato será eliminado do certame.
5 - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
5.1 - Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, salvo no caso de candidato doador de sangue, nos termos da Lei Estadual
n.° 10.567, de 7 de novembro de 1997.
5.2 - Os candidatos doadores de sangue deverão realizar sua inscrição para o Processo Seletivo até o dia 28/04/2016, procedendo da
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seguinte forma:
5.2.1 - Assinalar esta condição no Formulário de Inscrição;
5.2.2 - Preencher o Anexo IV do presente Edital (digitado ou manuscrito);
5.2.3 - Anexar o comprovante das doações;
5.2.4 - Providenciar fotocópia simples do comprovante de inscrição.
5.2.5 - O Anexo IV devidamente preenchido, acompanhado do comprovante de doação, bem como da fotocópia do comprovante de inscrição, deverão ser enviados até o 28/04/2016 para a Comissão responsável pelo Processo Seletivo.
2FRPSURYDQWHGHGRDomRH[LJLGRGHYHUiVHUIRUQHFLGRSRUHQWLGDGHFROHWRUDR¿FLDORXFUHGHQFLDGDHGLVFULPLQDURQ~PHURHDGDWD
em que foram realizadas as doações pelo interessado, não podendo ser inferior a 03 doações anuais, considerando-se os 12 meses que
antecederam a abertura do presente Edital.
5.2.7 - Equipara-se a doador de sangue a pessoa que integra a Associação de Doadores e contribui, comprovadamente, para estimular, de
forma direta ou indireta, a doação.
5.3 - O resultado da homologação das isenções da taxa de inscrição será divulgado no 29/04/2016.
5.3.1 - Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção da taxa de inscrição deferidos seguirão todas as etapas do certame da mesma
forma que os demais candidatos, estando unicamente isentos do pagamento da taxa de inscrição.
5.3.2 - Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção da taxa de inscrição indeferidos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o 06/05/2016, sob pena de indeferimento da inscrição.
5.4 - Não haverá recurso do indeferimento de isenção da taxa de inscrição para candidatos doadores de sangue.
6 - DA PROVA ESCRITA/OBJETIVA
6.1 - A prova escrita/objetiva será realizada no 13/05/2016, das 19h às 22h no Auditório da Prefeitura Municipal, sito na Rua Celso Tozzo,
27, Bairro Centro, Cordilheira Alta (SC).
$SURYDHVFULWDREMHWLYDGHFDUiWHUHOLPLQDWyULRHFODVVL¿FDWyULRFRQWHUiTXHVW}HVGRWLSRP~OWLSODHVFROKDVHQGRVXEGLYLGDHP
quatro alternativas, A, B, C e D, das quais somente uma deverá ser assinalada como correta.
$SURYDHVFULWDREMHWLYDVHUiFRPSRVWDGHTXHVW}HVLQpGLWDVFXMRJUDXGHGL¿FXOGDGHVHMDFRPSDWtYHOFRPRQtYHOGHHVFRODULGDGH
mínima exigida para cada cargo/função, de acordo com o conteúdo programático constante no Anexo I do presente Edital, abrangendo as
seguintes áreas de conhecimento:
Provas

Áreas de Conhecimento

Nº de Questões

Valor por Questão

Total de Pontos

Língua Portuguesa

05

0,40

2,00

Atualidades

05

0,40

2,00

&RQWH~GRVGH&RQKHFLPHQWR(VSHFt¿FR

15

0,40

6,00

Conhecimentos Gerais
&RQKHFLPHQWRV(VSHFt¿FRV

6.4 - O Caderno de Questões é o espaço no qual o candidato poderá desenvolver todas as técnicas para chegar à resposta adequada, permitindo-se o rabisco e a rasura em qualquer folha.
6.5 - O candidato deverá comparecer ao local de prova com antecedência mínima de 15 minutos.
6.5.1 - ÀS 18H45MIN OS PORTÕES DE ACESSO SERÃO FECHADOS e não será permitida a entrada de nenhum candidato após este horário
¿FDQGRDXWRPDWLFDPHQWHH[FOXtGRGRFHUWDPH
6.5.2 - Não serão aplicadas provas em local, data ou horário diferente dos pré-determinados no Edital.
6.6 - O ingresso na sala de provas somente será permitido ao candidato que apresentar DOCUMENTO ORIGINAL DE IDENTIDADE COM
FOTOGRAFIA e COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO.
6.6.1 - Em caso de perda, furto ou roubo do documento original de identidade, o candidato deverá apresentar documento que ateste o
registro da ocorrência em órgão policial, expedido há no máximo 30 dias da data de realização da prova.
2FDQGLGDWRTXHQmRDSUHVHQWDUGRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHRULJLQDOFRPIRWRJUD¿DRXRUHJLVWURGHRFRUUrQFLDHPyUJmRSROLFLDO
estará automaticamente excluído do Processo Seletivo.
6.6.3 – O Boleto Bancário NÃO serve como Comprovante de Inscrição.
3DUDUHDOL]DUDSURYDpLQGLFDGRDRFDQGLGDWRSRUWDUFDQHWDVHVIHURJUi¿FDVGHWLQWDD]XORXSUHWD1mRVHUmRIRUQHFLGDVFDQHWDVQR
local.
6.8 - Durante a realização das provas é vedada toda e qualquer consulta a materiais, sejam estes equipamentos eletrônicos ou didáticos.
6.9 - A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e do Cartão Resposta, somente será permitida depois de transcorrido
30 minutos do início da mesma.
2FDQGLGDWRSRGHUiDXVHQWDUVHGDVDODGHSURYDPRPHQWDQHDPHQWHGHVGHTXHDFRPSDQKDGRSRUXP¿VFDO
6.9.2 - Não será permitida a saída da sala com qualquer material referente à prova;
6.9.3 - Não haverá prorrogação do tempo normal de prova por motivo de afastamento do candidato.
1DSURYDHVFULWDREMHWLYDVHUiUHDOL]DGRSURFHVVRGHGHVLGHQWL¿FDomRGHSURYDV
1mRKDYHUiLGHQWL¿FDomRGRFDQGLGDWRQR&DGHUQRGH4XHVW}HV
6.11 - A Comissão do Processo Seletivo não fornecerá informações acerca do conteúdo da prova escrita/objetiva.
6.12 - Em caso de anulação de questões da prova escrita/objetiva, estas serão consideradas como respondidas corretamente por todos os
candidatos presentes.
6.13 - Os três últimos candidatos ao entregarem a prova deverão permanecer juntos na sala para, juntamente com a Comissão:
D FRQIHULURV&DUW}HV5HVSRVWDLGHQWL¿FDUTXHVW}HVHPEUDQFRHSURFHGHUDDQXODomRGDVPHVPDVFRPXPPDUFDWH[WRDVVLQDQGRFRPR
testemunhas no verso dos Cartões;
b) assinar a folha ata;
c) assinar e lacrar os envelopes que guardarão os Cadernos de Questões e os Cartões Resposta.
6.14 - Os Cadernos de Questões estarão disponíveis, 16/05/2016, no mural e no site do Município de Cordilheira Alta (SC).
6.14.1 - Será facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva à Comissão responsável pelo Processo
Seletivo, exclusivamente via presencial, no prazo de 17 a 18/05/2016, conforme Formulário de Recurso constante em Anexo V, com a estrita
observância ao disposto no Capítulo 8 do presente Edital, em especial ao item 8.2.
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6.15 - Será automaticamente excluído do Processo Seletivo o candidato que:
a) chegar após o horário previsto para o fechamento dos portões;
b) não apresentar COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO e DOCUMENTO DE IDENTIDADE ORIGINAL COM FOTOGRAFIA no dia de realização das
provas;
c) tratar com descortesia os membros da Comissão do Processo Seletivo;
d) for surpreendido fazendo qualquer tipo de consulta ou uso de equipamento eletrônico;
H IRUÀDJUDGRHPFRPXQLFDomRFRPRVGHPDLVFDQGLGDWRV
f) não devolver o Caderno de Questões;
g) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento de um membro da Comissão;
h) utilizar-se de meios ilícitos para execução da prova;
i) perturbar de qualquer modo a ordem e execução dos trabalhos;
j) não comparecer para realização da prova;
k) nos demais casos previstos neste Edital.
7 - DO PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA
7.1 - O candidato receberá juntamente com o Caderno de Questões o Cartão Resposta.
7.2 - O Cartão Resposta deverá ser preenchido cuidadosamente pelo candidato com seu Nome, Número da Inscrição, respostas do Caderno
de Questões e assinatura.
7.2.1 - O candidato deverá transcrever no Cartão Resposta suas respostas por questão, na ordem de 01 a 25.
2FDQGLGDWRGHYHUiSUHHQFKHUR&DUWmR5HVSRVWDFRPFDQHWDHVIHURJUi¿FDGHWLQWDD]XORXSUHWD1mRVHUmRYiOLGDVDVPDUFDo}HV
feitas a lápis ou caneta de ponta porosa ou de cor diferente das anteriormente mencionadas.
7.2.3 - O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato, devendo ser realizado de acordo com as instruções
HVSHFL¿FDGDVDQWHULRUPHQWHVHQGRTXHRVSUHMXt]RVDGYLQGRVGHPDUFDo}HVIHLWDVLQFRUUHWDPHQWHWDLVFRPRGXSODPDUFDomRPDUFDomR
rasurada ou emendada, campo de marcação não preenchido ou preenchido parcialmente, acarretarão a perda da pontuação da questão
pelo candidato.
7.3 - Somente serão válidas as marcações contidas no Cartão Resposta que estiverem de acordo com as instruções repassadas pela Comissão.
7.4 - Nos Cartões Resposta que forem constatadas questões em branco será realizada a anulação das mesmas, nos termos do item 6.13
do presente Edital.
7.5 - NÃO será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão Resposta, salvo no caso de erro de impressão.
7.6 - O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção, devendo ser preenchido com atenção. A não entrega do Cartão Resposta implicará na automática eliminação do candidato do certame.
(PQHQKXPDKLSyWHVHVHUiFRQVLGHUDGRR&DGHUQRGH4XHVW}HVSDUD¿QVGHFRUUHomRHDWULEXLomRGDUHVSHFWLYDSRQWXDomR
2*DEDULWR3UHOLPLQDUGDSURYDHVFULWDREMHWLYDHVWDUiGLVSRQtYHOQR0XUDO2¿FLDOHVLWHGR0XQLFtSLRGH&RUGLOKHLUD$OWD 6& QRGLD
16/05/2016.
8 - DOS RECURSOS
8.1 - É assegurado aos candidatos a interposição de recursos nos seguintes casos e prazos:
8.1.1 - Quanto ao indeferimento das inscrições, exceto no caso de doadores de sangue: no prazo de 2 dias úteis a contar da data de publicação;
8.1.2 - Quanto ao indeferimento de condições especiais para a realização da prova escrita/objetiva: no prazo de 2 dias úteis a contar da
data de publicação;
8.1.3 - Quanto às questões da prova escrita/objetiva: no prazo de 2 dias úteis a contar da data de publicação;
8.1.4 - Quanto ao Gabarito Preliminar das questões objetivas: no prazo de 2 dias úteis a contar da data de publicação;
4XDQWRj&ODVVL¿FDomR3UHOLPLQDUGR3URFHVVR6HOHWLYRQRSUD]RGHGLDV~WHLVDFRQWDUGDGDWDGHSXEOLFDomR
8.1.6 - Com relação às incorreções ou irregularidades constatadas na execução do Certame: no prazo de 2 dias úteis, a contar da ocorrência
das mesmas.
8.2 - A interposição dos recursos acima delineados deverá ocorrer mediante preenchimento do Formulário de Recurso previsto no Anexo V
deste Edital, sendo:
8.2.1 - Encaminhado à Comissão responsável pelo Processo Seletivo, exclusivamente via presencial, nos prazos editalícios;
8.2.2 - Obrigatoriamente individual, fazendo-se constar nome completo do candidato, número da inscrição e cargo para o qual se inscreveu;
8.2.3 - Os recursos contra questões da prova escrita/objetiva deverão ser apresentados em uma folha (Formulário) para cada questão recorrida, com fundamentação clara e ampla, comprovando-se as alegações mediante citação das fontes de pesquisa, páginas de livros, nome
GRVDXWRUHVELEOLRJUD¿DHVSHFt¿FDHQWUHRXWURVMXQWDQGRFySLDGRVFRPSURYDQWHV
8.3 - Caso da análise dos recursos interpostos decorra a anulação de questões da prova escrita/objetiva, estas serão consideradas como
respondidas corretamente por todos os candidatos presentes.
6HUHVXOWDUDOWHUDomRGHJDEDULWRDVSURYDVGHWRGRVRVFDQGLGDWRVVHUmRFRUULJLGDVFRQIRUPHHVVDDOWHUDomRHVHXUHVXOWDGR¿QDO
divulgado de acordo com o novo gabarito.
8.4 - Será indeferido liminarmente o recurso que não estiver fundamentado ou for interposto fora do prazo, bem como aqueles que contenham erro formal e/ou material em sua elaboração ou procedimentos que sejam contrários ao disposto neste Edital.
8.5 - Não serão aceitos recursos encaminhados por meio que não seja o previsto neste Edital, bem como sobreposições de recursos apreVHQWDGDVSHORPHVPRFDQGLGDWRFRP¿QDOLGDGHGHDFUHVFHQWDURXPRGL¿FDUDUHGDomRDUJXPHQWDomRRXFRPSURYDomRDRUHTXHULPHQWR
anterior, independente de vigência de prazo.
9 - DO RESULTADO FINAL
3DUDDWULEXLomRGDQRWD¿QDORUHVXOWDGRGDSURYDHVFULWDREMHWLYDVHUiFRPSXWDGRFRQIRUPHIyUPXODDEDL[R
Nota Final = Questões Corretas x Valor de Cada Questão
6HUmRFRQVLGHUDGRVFODVVL¿FDGRVRVFDQGLGDWRVTXHREWLYHUHPQRWD¿QDOLJXDORXVXSHULRUD
2FRUUHQGRHPSDWHQDQRWD¿QDORGHVHPSDWHEHQH¿FLDUiVXFHVVLYDPHQWHRFDQGLGDWRTXH
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D REWLYHUPDLRUQ~PHURGHDFHUWRVQDSURYDGHFRQKHFLPHQWRVHVSHFt¿FRV
b) obtiver maior número de acertos na prova de língua portuguesa;
c) tiver maior idade;
d) sorteio público.
+DYHQGRFDQGLGDWRVFRPLGDGHLJXDORXVXSHULRUDDQRVHVWHVWHUmRSUHIHUrQFLDQDFODVVL¿FDomRVREUHRVGHPDLVHPFDVRGH
empate, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei Federal n.° 10.741, de 12 de outubro de 2003.
$FODVVL¿FDomR¿QDOGRVFDQGLGDWRVREHGHFHUiDRUGHPGHFUHVFHQWHGHQRWDVREWLGDV
10 - CRONOGRAMA
10.1 - O Processo Seletivo seguirá as datas e prazos estipulados de acordo com o cronograma a seguir (poderá ser alterado no decorrer
do processo):
ATIVIDADES
1. Período de Inscrição
2. Último dia para efetuar o pagamento do boleto bancário
3. Período de inscrição com isenção da taxa de inscrição (doadores de sangue)
4. Publicação da relação dos candidatos com pedidos de isenção da taxa de inscrição
5. Período de pagamento do valor da taxa de inscrição para os candidatos que tiveram o pedido de isenção indeferido
6. Publicação da inscrições
7. Divulgação dos pedidos de condições especiais para realização da prova escrita/objetiva
8. Prazo para interposição de recurso quanto ao indeferimento das inscrições e dos pedidos de condições especiais
9. Publicação da homologação das inscrições após apreciação dos recursos
10. Prova escrita/objetiva
11. Divulgação do Gabarito Preliminar e das provas escritas/objetivas
12. Prazo para interposição de recurso contra o Gabarito Preliminar e questões das provas escritas objetivas
'LYXOJDomRGR*DEDULWR'H¿QLWLYR
'LYXOJDomRGD&ODVVL¿FDomR3UHOLPLQDU
3UD]RSDUDLQWHUSRVLomRGHUHFXUVRFRQWUDD&ODVVL¿FDomR3UHOLPLQDU
'LYXOJDomRGD&ODVVL¿FDomR)LQDO
17. Homologação

PERÍODO
20/04/2016 a 06/05/2016
06/05/2016
20/04/2016 a 28/04/2016
29/04/2016
30/04/2016 a 06/05/2016
09/05/2016
09/05/2016
10/05/2016 a 11/05/2016
12/05/2016
13/05/2016 das 19h às 22h
16/05/2016
17/05/2016 a 18/05/2016
19/05/2016
19/05/2016
20/05/2016 a 23/05/2016
24/05/2016
A partir de 24/05/2016

11 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos conforme as normas de Direito Administrativo.
11.2 - Fica eleito o foro da Comarca de Chapecó (SC) para dirimir quaisquer questões em relação ao presente certame.
$SyVDGLYXOJDomRGD&ODVVL¿FDomR)LQDOGR3URFHVVR6HOHWLYRD&RPLVVmRHQWUHJDUiDR3UHIHLWRGH&RUGLOKHLUD$OWD 6& WRGRVRV
registros escritos originais gerados no certame.
11.4 - Fazem parte deste Edital:
11.4.1 - Anexo I - Conteúdo Programático;
11.4.2 - Anexo II - Atribuições do Cargo/Função;
$QH[R,,,)RUPXOiULRGH5HTXHULPHQWRGH9DJDSDUD&DQGLGDWRV3RUWDGRUHVGH'H¿FLrQFLD
11.4.4 - Anexo IV - Formulário para Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição;
11.4.5 - Anexo V - Formulário de Recurso;
11.5 - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Cordilheira Alta (SC), 18 de Abril de 2016 .
ALCEU MAZZIONI
Prefeito Municipal
KÁTIA ANA DI DOMÊNICO
Presidente da Comissão
ANEXO I
Conteúdo Programático
Prova de Conhecimentos Gerais para o cargo: Enfermeiro(a)
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de palavra, frase ou texto, reconhecimento e compreensão de diferentes tipos e gêneros
textuais, coesão e coerência, recursos coesivos, ponto de vista do autor, ideia central e ideias convergentes, informações literais e inferênFLDVLQWHUWH[WXDOLGDGHHH[WUDWH[WXDOLGDGH2UWRJUD¿DGLYLVmRVLOiELFDSRQWXDomRXVRGRKtIHQDFHQWXDomRJUi¿FDFUDVHXVRGRV3RUTXrV
mas e mais, bem e bom, mal e mau, uso de x, ch, ss, s, sc, ç, g, j, adequação vocabular. Morfologia: processos de formação de palavras,
DUWLJRDGMHWLYRDGYpUELRSURQRPHSUHSRVLomRVXEVWDQWLYRYHUERFRQMXQomRQXPHUDOLQWHUMHLomRÀH[}HVFRQMXJDomRYHUEDOVHQWLGR
SUySULRH¿JXUDGR6LQWD[HVLQWD[HGDRUDomRHGRSHUtRGRFRPSRVWRYR]SDVVLYDHDWLYDFRQFRUGkQFLDQRPLQDOHYHUEDOUHJrQFLDQRPLQDO
HYHUEDOFRORFDomRSURQRPLQDO6HPkQWLFDUHODo}HVGHVLJQL¿FDGRVHQWUHSDODYUDVHRUDo}HVSROLVVHPLDVLQ{QLPRDQW{QLPRKRP{QLPRV
H SDU{QLPRV ¿JXUDV GH OLQJXDJHP FRQRWDomR GHQRWDomR DPELJXLGDGHV )RQRORJLD IRQHPDV H OHWUDV VtODEDV HQFRQWURV FRQVRQDQWDLV
e vocálicos (ditongo, tritongo, hiato). Literatura: períodos e estilos da literatura brasileira, estilos dos escritores, gêneros literários. Novo
DFRUGRRUWRJUi¿FR
$WXDOLGDGHV$VSHFWRVJHRJUi¿FRVKLVWyULFRVItVLFRVHFRQ{PLFRVVRFLDLVSROtWLFRVHHVWDWtVWLFRVGR%UDVLOGR(VWDGRHGR0XQLFtSLR6tPbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades nos assuntos relacionados com economia, história, política, meio ambiente, justiça,
VHJXUDQoDS~EOLFDVD~GHFXOWXUDUHOLJLmRHVSRUWHVLQRYDo}HVWHFQROyJLFDVHFLHQWt¿FDVGR0XQLFtSLRGR(VWDGRGR%UDVLOHGRPXQGR
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3URYDGH&RQKHFLPHQWRV(VSHFt¿FRVSDUDRFDUJR(QIHUPHLUR D 
&RQWH~GRVGH&RQKHFLPHQWRV(VSHFt¿FRV6LVWHPDÒQLFRGH6D~GH/HL2UJkQLFDGD6D~GH±/HLQTXHGLVS}HVREUHDVFRQdições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
providências. Lei n° 8.142/1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as
WUDQVIHUrQFLDVLQWHUJRYHUQDPHQWDLVGHUHFXUVRV¿QDQFHLURVQDiUHDGDVD~GHHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV1RUPD2SHUDFLRQDO%iVLFD 12%
686 (QIHUPDJHPFRQFHLWRREMHWLYRVIXQGDPHQWRVFDWHJRULDVHDWULEXLo}HV1Ro}HVGHDQDWRPLDH¿VLRORJLD(VWHULOL]DomRGHVLQIHFção, assepsia e antissepsia. Técnicas e procedimentos: aferição de altura e peso, lavagem das mãos, curativos, sondagem nasogástrica,
nebulização, inalação, aspiração, retirada de pontos. Conhecimento sobre as principais doenças infecciosas e parasitárias: AIDS, coqueluche, dengue, difteria, escarlatina, doença de chagas, esquistossomose, febre amarela, hanseníase, hepatites, leptospirose, malária, meningite, poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, tétano, tuberculose, varicela e outras doenças do aparelho respiratório e circulatório. Saúde da
criança. Saúde da mulher. Saúde do Adulto. Saúde do idoso. Aleitamento materno. Enfermagem de Saúde Pública e Coletiva. Noções gerais
GH6D~GH3~EOLFDH&ROHWLYDFRQFHLWRGHVD~GHHVD~GHS~EOLFDHFROHWLYD'RHQoDVGHQRWL¿FDomRFRPSXOVyULD&DOHQGiULRGHYDFLQDomR
1Ro}HVGHWUDEDOKRHPHTXLSH3URJUDPD6D~GHGD)DPtOLD 36) &yGLJRGHpWLFDSUR¿VVLRQDO(SLGHPLRORJLDFRH¿FLHQWHVHLQGLFDGRUHVGH
saúde mais utilizados. Administração em Enfermagem: instrumentos administrativos (manuais, regimentos, normas e rotinas do serviço de
enfermagem). Estrutura organizacional e os serviços de enfermagem. Funções Administrativas (planejamento, organização, coordenação e
FRQWUROH 1Ro}HVEiVLFDVGHLQIRUPiWLFD$WULEXLo}HVGRFDUJR$WXDOLGDGHV3UR¿VVLRQDLV
ANEXO II
Atribuições do Cargo
Cargo: Enfermeiro(a)
Descrição das atribuições:
a) Participar no planejamento, execução e avaliação de planos e programas de saúde;
b) Participar da formulação das normas e diretrizes gerais dos programas de saúde desenvolvidas pela Instituição;
F )RUPXODUQRUPDVHGLUHWUL]HVHVSHFt¿FDVGHHQIHUPDJHP
d) Organizar e dirigir serviços de enfermagem e suas atividades na Instituição;
e) Fazer consultoria, auditoria e emitir pareceres sobre a matéria de enfermagem;
f) Desenvolver atividades de supervisão em todos os níveis assistenciais;
g) Prestar assessoria quando solicitado;
K 'HVHQYROYHUHGXFDomRFRQWLQXDGDGHDFRUGRFRPDVQHFHVVLGDGHVLGHQWL¿FDGDV
i) Promover a avaliação periódica da qualidade da assistência de enfermagem prestada;
j) Participar do planejamento e prestar assistência em situações de emergência e de calamidade pública, quando solicitado;
k) Elaborar e executar uma política de formação de Recursos Humanos de Enfermagem de acordo com as necessidades da Instituição;
l) Realizar consulta de enfermagem e prescrever a assistência requerida;
P )D]HUQRWL¿FDomRGHGRHQoDVWUDQVPLVVtYHLV
n) Participar das atividades de vigilância epidemiológica;
o) Dar assistência de enfermagem no atendimento às necessidades básicas do indivíduo, família e à comunidade de acordo com os programas estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde;
S ,GHQWL¿FDUHSUHSDUDUJUXSRVGDFRPXQLGDGHSDUDSDUWLFLSDUGHDWLYLGDGHVGHSURPRomRHSUHYHQomRGDVD~GH
q) Participar de programas de saúde desenvolvidas pela comunidade;
r) Promover e participar de atividades de pesquisa operacional e estudos epidemiológicos;
s) Elaborar informes técnicos para divulgação;
t) Colaborar no desenvolvimento das atividades com a saúde ocupacional da Instituição em todos os níveis de atuação;
X ([HFXWDURXWUDVWDUHIDVD¿QVHQRVSURJUDPDVHSURMHWRVDVHUHPLPSODQWDGRVSHODVVHFUHWDULDV
ANEXO III
)RUPXOiULRGHUHTXHULPHQWRGHYDJDSDUDFDQGLGDWRVSRUWDGRUHVGHGH¿FLrQFLD
NOME DO CANDIDATO: ______________________________________________
CARGO PRETENDIDO: _______________________________________________
Nº DA INSCRIÇÃO: ___________________________________________________
De acordo com o Item 3.1 do Edital de Processo Seletivo 04/2016 do Município de Cordilheira Alta (SC), embasado no art. 37, VIII da ConstiWXLomR)HGHUDOH/HLQGHGHRXWXEURGHYHQKRUHTXHUHUUHVHUYDGHYDJDDFDQGLGDWRSRUWDGRUGHGH¿FLrQFLDDSUHVHQWDQGR
ODXGRPpGLFRFRP&,'HPDQH[RFRQIRUPHGH¿FLrQFLDDEDL[R
Física ( ) Auditiva ( ) Visual ( )
Mental ( ) Múltipla ( ) Outra ( ) ____________________
Necessita de condições especiais para a realização da prova?
Sim ( ) Não ( )
Qual? ______________________________________________________________________
Pede Deferimento.
Cordilheira Alta (SC), ______ de _________________ de 20 ______ .
Assinatura do Requerente
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ANEXO IV
Formulário para requerimento de isenção da taxa de inscrição
NOME DO CANDIDATO: ______________________________________________
CARGO PRETENDIDO: _______________________________________________
Nº DA INSCRIÇÃO: ___________________________________________________
De acordo com o Item 5.1 do Edital de Processo Seletivo 04/2016 do Município de Cordilheira Alta (SC), embasado na Lei Estadual n.°
10.567, de 07 de novembro de 1997, venho requerer a isenção da taxa de inscrição por enquadrar-me na condição de doador de sangue.
Comprovo ter realizado 03 doações de sangue nos últimos 12 meses que antecederam a abertura do presente Edital, conforme documento
anexo.
Data da doação: Entidade:
1° ______/ ______ /__________ __________________________
2° ______/ ______ /__________ __________________________
3° ______/ ______ /__________ __________________________
Pede Deferimento.
Cordilheira Alta (SC), ______ de _________________ de 20 ______ .
Assinatura do Requerente
ANEXO V
Formulário de Recurso
NOME DO CANDIDATO: ______________________________________________
CARGO PRETENDIDO: _______________________________________________
Nº DA INSCRIÇÃO: ___________________________________________________
Tipo de Recurso:
( ) – Indeferimento de inscrição;
( ) – Questão da prova escrita objetiva;
( ) – Gabarito preliminar;
 ±$WDGHFODVVL¿FDomRSUHOLPLQDU
( ) – Incorreções ou irregularidades do Processo Seletivo;
( ) – Outros: ________________________________________________
Fundamentação:
Pede Deferimento.
Cordilheira Alta (SC), ______ de _________________ de 20 ______ .
Assinatura do Requerente

EXTRATO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 04/2016
ALCEU MAZZIONI, Prefeito de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, torna público que estará realizando Processo Seletivo nº 04/2016, destinado à contratação em caráter temporário e emergencial de Enfermeiro(a).
A inscrição somente será efetuada via presencial, junto ao Município, no endereço: Rua Celso Tozzo, 27, Centro, Cordilheira Alta/SC, no
período compreendido entre 20/04/2016 a 06/05/2016.
Maiores informações poderão ser obtidas pelo Fone 49 – 33589100.
Cordilheira Alta (SC), em 18 de Abril de 2016.
ALCEU MAZZIONI
Prefeito Municipal
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