ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA – SC
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 001 -2016
O MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA - SC torna público que realizará
CONCURSO PÚBLICO destinado a selecionar candidatos para o provimento de
cargos efetivos para o quadro de pessoal do Município.
DAS REGRAS GERAIS DO CONCURSO PÚBLICO
1. Este CONCURSO PÚBLICO será realizado de acordo com a legislação
específica relacionada à matéria, bem às disciplinas entabuladas neste Edital e
será executado pela FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E
EXTENSÃO DA UNISUL e destina-se, exclusivamente, a selecionar candidatos
para provimento efetivo de cargos públicos junto ao Município de Morro da
Fumaça - SC.
2. Todas as etapas do CONCURSO PÚBLICO serão realizadas no Município de
Morro da Fumaça - SC ou dependendo do quantitativo de inscritos em outras
localidades, a critério, exclusivo, da entidade organizadora do certame,
obedecendo ao cronograma constante no Anexo I, do presente edital.
3. O CONCURSO PÚBLICO constará de Avaliação Escrita Objetiva, Avaliação
de Aptidão Prática, Avaliação de Aptidão Física e Avaliação de Títulos conforme
tabela descritiva no Anexo II deste Edital.
4.

Será disponibilizado 01 (um) Posto de Atendimento para atender aos
candidatos nas etapas descritos no Anexo II, no seguinte endereço:
4.1 Endereço: Rua José Guglielmi, n° 140, Centro – Morro da Fumaça/SC
(Escola Profissional Idalina Machado de Freitas)
4.2 Telefone: (48) 3434-4103
4.3 Horário: das 13:00 as 17:00 horas
5. Os cargos com os respectivos números de vagas, carga horária, vencimentos e
requisitos de escolaridade estão definidos no Anexo III deste Edital.
6. As inscrições ocorrerão conforme cronograma constante no Anexo I e
deverão obedecer as regras constantes no Anexo IV.
6.1 Os candidatos PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE)
deverão observar as orientações constantes no Anexo V.
6.2 Os candidatos que necessitarem de atendimento especial para a
realização das Avaliações deverão seguir as orientações constantes no Anexo
V deste Edital.
7. A divulgação Oficial de todas as etapas referentes a este CONCURSO
PÚBLICO se dará através de avisos publicados nos locais abaixo, mantendo-se
acessíveis até 90 (noventa) dias após a homologação do certame.
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7.1 No sitio de internet do Município Morro da Fumaça/SC:
(www.morrodafumaca.sc.gov.br);
7.2 No sitio de internet da FAEPESUL: (www.faepesul.org.br/concursos).
8. É de exclusiva responsabilidade do candidato, o acompanhamento integral
das etapas deste CONCURSO PÚBLICO, através dos meios de divulgação Oficial
citados neste Edital.
9. Os horários e cronograma aqui estabelecidos poderão sofrer alterações, em
razão de melhor atendimento aos objetivos do presente certame, sendo que essas
alterações serão publicadas pelos meios de divulgação Oficial mencionados no
Item 7 deste Edital.
10. A interposição de recursos administrativos deverá obedecer as orientações
constantes no Anexo XII.
11. Os Recursos Administrativos interpostos
obedecer ao modelo apresentado no Anexo XIII.

deverão

obrigatoriamente

12. Os Candidatos aprovados nas avaliações deste CONCURSO PÚBLICO serão
convocados para ocupar os Cargos, em funções das vagas constantes no
Anexo III e de acordo com a necessidade do Município de Morro da Fumaça SC dentro do prazo de validade do certame.
13. A aprovação neste CONCURSO PÚBLICO não implica a admissão imediata
do candidato. Todavia o processo admissional do candidato deverá obedecer,
rigorosamente a ordem de classificação dos aprovados, sendo que serão
chamados à medida que a necessidade funcional, assim o permitir, obedecendo
aos critérios do Município de Morro da Fumaça - SC.
14. Os candidatos aprovados, quando convocados ao trabalho, deverão
apresentar os documentos admissionais exigidos pelo Município de Morro da
Fumaça – SC.
14.1
A relação dos documentos admissionais consta no Anexo XIV;
14.2
O candidato será convocado através dos meios de comunicação
informado na ficha de inscrição deste CONCURSO PÚBLICO;
14.3
O Candidato deverá manter atualizado o seu cadastro junto ao
Departamento de Recursos Humanos do Município de Morro da Fumaça SC;
14.4
O Município de Morro da Fumaça - SC utilizará dos seguintes
meios para convocação, nesta ordem: Telefone, e-mail (se houver), carta com
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AR (Aviso de Recebimento), Publicação no Diário Oficial dos Municípios de
Santa Catarina – DOM/SC.
14.5
O candidato terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para
apresentação após última forma de convocação;
14.6
O candidato que não comparecer no dia, hora e local de acordo
com a convocação, será reclassificado como último candidato da relação
homologada dos candidatos classificados;
14.7
O candidato será convocado somente por 2 (duas) oportunidades.
15. O CONCURSO PÚBLICO terá validade de 02 (dois) anos, prorrogável uma
vez, por igual período, contados da data do ato de homologação do Resultado
Final a critério do Município de Morro da Fumaça - SC.
16.

Será excluído do CONCURSO PÚBLICO, o candidato que:
16.1
Promover tumulto, incitar violência ou realizar descortesias com
qualquer outro candidato ou membro das equipes encarregadas da aplicação
das avaliações;
16.2
For surpreendido durante a aplicação da Avaliação Escrita Objetiva
- ou outra que seja vedado - em comunicação com outro candidato,
verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma;
16.3
For apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na
tentativa de burlar qualquer Avaliação, ou for responsável por falsa
identificação pessoal;
16.4
Afastar-se da sala da Avaliação Escrita Objetiva, a qualquer tempo,
sem o acompanhamento de fiscal;
16.5
Ausentar-se da sala da Avaliação Escrita Objetiva, a qualquer
tempo, portando a folha de respostas;
16.6
Recusar-se a proceder à autenticação digital do cartão-resposta ou
de outros documentos, nos termos deste Edital;
16.7
Recusar-se, em qualquer das etapas, a se submeter à fiscalização
eletrônica e/ou física;
16.8
Recusar-se a cumprir ou instigar outrem a não cumprir as
determinações da equipe responsável do certame.

17. A inscrição dos candidatos implicará na aceitação das condições
estabelecidas no inteiro teor deste Edital e das instruções específicas, expedientes
dos quais não poderá alegar desconhecimento.
18. Fica delegada competência à FAEPESUL, para:
18.1
Receber as taxas de inscrições;
18.2
Deferir e indeferir as inscrições;
18.3
Emitir os documentos de confirmação de inscrições;
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18.4
Prestar informações sobre o CONCURSO PÚBLICO;
18.5
Elaborar, aplicar, julgar, corrigir e conduzir a Avaliação Escrita
Objetiva, Avaliação de Aptidão Prática e a Avaliação de Aptidão Física do
CONCURSO PÚBLICO, bem como divulgar seus respectivos resultados;
18.6
Receber e julgar os recursos previstos neste Edital;
18.7
Publicar a homologação final do CONCURSO PÚBLICO.
19. Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela Comissão do
CONCURSO PÚBLICO a ser constituída por Decreto Municipal;
20. O foro para dirimir qualquer questão relacionada a este CONCURSO
PÚBLICO é o da Comarca de Urussanga - SC.

Morro da Fumaça - SC, 15 de abril 2016.

Agnaldo David Maccari
Prefeito Municipal
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Datas Previstas

ANEXO I
CRONOGRAMA
Eventos

15/04/2016

Publicação do Edital

15/04/2016 a
19/04/2016

Prazo para impugnação das disposições Editalícias.

15/04/2016
a
16/05/2016

Período Para:
 Inscrição pela Internet ou posto de atendimento;
 Emissão do respectivo boleto bancário;
 Pagamento da taxa de inscrição;
 Recebimento dos requerimentos para PNE;
 Atendimento de Necessidades Especiais no Posto de Atendimento;
 Período para protocolo dos documentos para Avaliação de
Títulos.

18/05/2016

Publicação da Lista das inscrições deferidas e relação das inscrições
indeferidas.

19/05/2016 a
20/05/2016

Período para interposição de
indeferidas.

24/05/2016

Homologação das inscrições e divulgação do horário e local para
realização da Avaliação Escrita Objetiva.

29/05/2016

Aplicação da Avaliação Escrita Objetiva.

01/06/2016

Divulgação do gabarito e do caderno da Avaliação Escrita Objetiva.

02/06/2016 a
03/06/2016

Período para interposição de recursos concernente as questões e o
Gabarito da Avaliação Escrita Objetiva.

06/06/2016

Publicação dos critérios para a realização das Avaliações de Aptidão
Prática e Aptidão Física.

06/06/2016

Divulgação do Resultado da Avaliação Escrita Objetiva.

07/06/2016ª
08/06/2016

Período para interposição de recursos concernente ao Resultado da
Avaliação Escrita Objetiva.

17/06/2016

Publicação:
 Resultado Final da Avaliação Escrita Objetiva e;
 Lista dos Candidatos classificados, local, data, horário para
realização das Avaliações de Aptidão Prática e Aptidão Física.

19/06/2016

Aplicação da Avaliação de Aptidão Prática e Aptidão Física

22/06/2016

Publicação do resultado da Avaliação de Aptidão Prática e Aptidão Física
e da Avaliação de Títulos.

23/06/2016 a
24/06/2016

Período para interposição de recursos concernente ao Resultado da
Avaliação de Aptidão Prática e Aptidão Física e da Avaliação de Títulos.

29/06/2016

Publicação da Homologação.
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ANEXO II
ETAPAS
Cargos

Advogado
Contador
Fiscal Tributário
Farmacêutico
Médico Clínico Geral
Enfermeiro
Nutricionista
Psicólogo
Odontólogo
Assistente social
Tesoureiro
Professor de Ensino Infantil

Técnico em Enfermagem
Oficial Administrativo
Auxiliar de Ensino
Eletricista
Motorista
Operador de Equipamentos
Pedreiro
Auxiliar de Serviços Gerais
Mecânico
Zelador
Zelador Escola

Avaliação
Escrita Objetiva
Classificatória /
Eliminatória
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avaliação Avaliação de Avaliação de
de Aptidão
Aptidão
Títulos
Prática
Física
Eliminatória Eliminatória Classificatória

X

X
X
X
X
X
X
X
X

1. O não comparecimento do candidato em hora e local aprazados para
realização das etapas de Avaliação Escrita Objetiva, Avaliação de Aptidão Prática
e Avaliação de Aptidão Física implicará na ELIMINAÇÃO do CONCURSO
PÚBLICO.
2. A Avaliação Escrita Objetiva terá caráter eliminatório/classificatório de
acordo com a forma constante no Anexo VII.
3. A Avaliação de Aptidão Prática terá caráter eliminatório de acordo com a
forma constante no Anexo VIII.
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4. A Avaliação de Aptidão Física terá caráter eliminatório de acordo com a
forma constante no Anexo IX.
5.

A Avaliação de Títulos terá caráter classificatório de acordo com a forma constante
no Anexo X.
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ANEXO III
CARGOS, VAGAS, CARGA HORÁRIA, VENCIMENTOS, HABILITAÇÃO
PROFISSIONAL E ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS:
1.
O nível de escolaridade e as exigências indicadas deverão estar atendidas
até a data da posse, caso não comprovada a escolaridade e os requisitos mínimos
exigidos na tabela constante no item 7 deste Anexo a nomeação não será
efetivada.
2.
As atividades inerentes a cada um dos cargos serão desenvolvidas em
quaisquer dependências ou órgãos do Município de Morro da Fumaça - SC.
3.

A Carga Horária está expressa em tempo semanal de trabalho.

4.

O regime jurídico é o Estatutário.

5.
Além dos quantitativos de vagas expressas na tabela constante no item 7,
os Candidatos classificados acima das vagas estabelecidas figurarão como
Cadastro Reserva para posterior análise de aproveitamento pela Administração
Municipal.
6. Os Cargos que excederem a quantidade de 10 (dez) vagas terão a reserva de
cinco por cento em face da classificação obtida para Portadores de Necessidades
Especiais – PNE conforme Anexo V deste Edital.
6.1
Caso não houver nenhum candidato Portador de Necessidade
Especial inscrito neste certame, a quantidade reservada voltará a reintegrar
a quantidade ofertada.
7.

CARGOS, NÍVEL, VAGAS, CARGA HORÁRIA, VENCIMENTOS:
NÍVEL

VAGAS

CARGA
HORÁRIA

VENCIMENTOS
(R$)

Professor de Ensino Infantil

Superior
Superior
Médio
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Médio
Superior

Técnico em Enfermagem

Técnico

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
03
01

30
40
40
40
40
40
40
40
20
40
40
20
40

4.350,20
5.581,89
2.640,30
2.640,30
9.077,38
2.640,30
2.640,30
2.914,48
2.640,30
2.640,30
2.012,27
1.002,52
1.361,89

CARGOS

Advogado
Contador
Fiscal Tributário
Farmacêutico
Médico Clínico Geral
Enfermeiro
Nutricionista
Psicólogo
Odontólogo
Assistente Social
Tesoureiro
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Oficial Administrativo
Auxiliar de Ensino
Eletricista
Motorista
Operador de Equipamentos
Pedreiro
Auxiliar de Serviços Gerais
Mecânico
Zelador
Zelador Escola

8.

Médio
Médio
Fundamental
Fundamental
Fundamental
Fundamental
Fundamental
Fundamental
Fundamental
Fundamental

01
01
01
09
03
01
10
01
06
12

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

1.361,89
1.454,76
1.361,89
1.361,89
1.475,39
1.361,89
984,59
1.361,89
984,59
1.038,46

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL:
CARGO

Advogado
Contador
Fiscal Tributário
Farmacêutico
Médico Clínico Geral

Enfermeiro
Nutricionista
Psicólogo
Odontólogo
Assistente social
Tesoureiro

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL /
NÍVEL DE ESCOLARIDADE
Portador de Diploma de Ensino Superior, com inscrição na
Ordem dos Advogados do Brasil.
(Lei Municipal nº 1.284 de 24/06/2008)
Portador de Diploma de Ensino Superior, com registro no
órgão competente.
(Lei Municipal nº 1.284 de 24/06/2008)
Portador de certificado de conclusão em nível de Ensino
médio.
(LEI Nº 1320/2009)
Portador de Diploma de Ensino Superior em Farmácia,
com registro no órgão competente.
(Lei Municipal nº 1.284 de 24/06/2008)
Portador de Diploma de Ensino Superior, com habilitação
em medicina geral ou com especialidade em determinada
área, com registro no órgão competente.
(Lei Municipal nº 1.284 de 24/06/2008)
Portador de Diploma de Ensino Superior, com habilitação
em Enfermagem e registro no órgão competente.
(Lei Municipal nº 1.284 de 24/06/2008)
Portador de Diploma de Ensino Superior, com registro no
órgão competente.
(Lei Complementar nº 10/2013))
Portador de Diploma de Ensino Superior em Psicologia,
com registro no órgão competente.
(Lei Municipal nº 1.284 de 24/06/2008)
Portador de Diploma de Ensino Superior em Odontologia,
com registro no órgão competente.
(Lei Municipal nº 1.284 de 24/06/2008)
Portador de Diploma de Ensino Superior, com registro no
órgão competente.
(Lei Municipal nº 1.284 de 24/06/2008)
Portador de Diploma de Ensino médio;
(Lei Municipal nº 1.284 de 24/06/2008)
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Professor de Ensino Infantil

Técnico em Enfermagem

Oficial Administrativo
Auxiliar de Ensino
Eletricista
Motorista

Operador de Equipamentos

Pedreiro
Auxiliar de Serviços Gerais
Mecânico
Zelador
Zelador Escola

9.

Habilitação em curso de nível superior de Licenciatura
Plena na área específica.
(Lei Complementar Nº 009/2011)
Diploma Técnico Profissionalizante com o devido Registro
no Respectivo Conselho ou órgão Fiscalizador do exercício
profissional.
(LEI Nº 1320/2009)
Portador de certificado de conclusão em nível de Ensino
médio
(LEI Nº 1320/2009)
Portador de diploma de Curso de nível médio (Magistério
ou Normal).
(Lei Complementar Nº 009/2011)
Séries Iniciais Completas; Qualificação com habilitação
para o exercício de eletricidade.
(Lei Municipal nº 1.284 de 24/06/2008)
Séries Iniciais Completas e possuir Carteira Nacional de
Habilitação “D” ou Superior; Qualificação com habilitação
para o exercício da função de motorista.
(Lei Municipal nº 1.284 de 24/06/2008)
Ensino Fundamental incompleto e possuir Carteira
Nacional de Habilitação “C” ou Superior; Qualificação com
habilitação para o exercício da função de operador de
máquinas e equipamentos.
(Lei Municipal nº 1.284 de 24/06/2008)
Séries Iniciais Completas; Qualificação com habilitação
para o exercício da função de pedreiro.
(Lei Municipal nº 1.284 de 24/06/2008)
Séries Iniciais Completas; Capacidade física e psicológica
para o exercício da função.
(Lei Municipal nº 1.284 de 24/06/2008)
Séries Iniciais Completas; Qualificação com habilitação
para o exercício de mecânica de veículos.
(Lei Municipal nº 1.284 de 24/06/2008)
Séries Iniciais Completas; Capacidade física e psicológica
para o exercício da função. (Lei Municipal nº 1.284 de
24/06/2008)
Ensino Fundamental Completo.
(Lei Complementar Nº 009/2011)

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS: Conforme dispõe a Legislação Municipal:
9.1
Advogado: ATRIBUIÇÕES: Atividades de caráter jurídico, que consiste na
representação judicial do Município nas demandas em que ele seja autor ou réu,
oponente ou assistente; representá-lo extrajudicialmente; emitir pareceres sobre
questões jurídicas, minutas de leis, decretos, portarias, contratos e outros atos
normativos; orientar e preparar processos administrativos; prestar assessoramento
jurídico ao Prefeito e demais órgãos da Administração; revisar os projetos de leis,
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decretos, portarias e outros atos normativos, antes de serem assinados e
publicados; providenciar minutas de contratos, leis, decretos, portarias e outros
atos normativos; providenciar a elaboração de razões de vetos a projetos de lei;
contratar serviços profissionais de outros advogados para desenvolverem tarefas
específicas e de relevância; substabelecer a outro advogado o mandato outorgado
pelo Município, funcionando sempre em conjunto; exercer outras atividades
inerentes à função. Excepcionalmente, poderá conduzir veículos da Administração
Pública. (Lei Municipal nº 1.284 de 24/06/2008)
9.2
Contador: ATRIBUIÇÕES: Atividades de caráter contábil, burocrático, que
consiste na efetuação de registros, preenchendo livros, consultando dados em
tabelas, gráficos e demais demonstrativos a fim de atender as necessidades do
setor; assinatura de balanços, balancetes e outros demonstrativos contábeis, outras
atividades inerentes à função. Excepcionalmente, poderá conduzir veículos da
Administração Pública. (Lei Municipal nº 1.284 de 24/06/2008)
Fiscal Tributário: ATRIBUIÇÕES: Atividades de nível superior, que
consiste em: Fiscalizar pedidos de inscrições em cadastro de contribuintes
municipais e licenças de localização e funcionamento de acordo com a
legislação e especificações técnicas. Fiscalizar e manter atualizados
cadastros de contribuintes e de licenças. Fiscalizar utilizações de
documentos fiscais e outras obrigações acessórias, conforme legislação;
Executar inscrições no Cadastro de Contribuintes; Realizar levantamentos
de informações junto a órgãos públicos e privados de acordo com as
especificações solicitadas; Atender, orientar e informar outros servidores e
contribuintes sobre a legislação e outros procedimentos legais. Efetuar
cálculos específicos, croquis e levantamentos de campo para determinação e
enquadramentos de áreas e obras, para fins fazendários; Comunicar aos
departamentos ou setores competentes, mesmo que de outras Secretarias, as
irregularidades observadas durante as atividades de fiscalização; Realizar
análises comparativas das atividades dos contribuintes visando sua
adequada caracterização fiscal. Realizar levantamento sócio-econômico do
contribuinte, visando apurar dados para composição da base de cálculo do
ISS estimado; Realizar levantamento no cadastro mobiliário do contribuinte
ou em outras fontes disponíveis, de acordo com regulamento, visando apurar
dados e informações para amparo técnico em análise de processos de
comunicação de encerramento e baixa de ofício; Prestar informações em
processo da área; Emitir pareceres em processos e consultas, interpretando
e aplicando a Legislação Tributária quando houver tal delegação; Expedir
notificações de apresentação de informações e documentos, autos de infrações e realizar
apreensões;Verificar atividades, horários de funcionamento, localização e outras
especificações de atividades comerciais e industriais, segundo normalização e especificações
técnicas em vigor; Prestar auxílio na execução das atividades de Auditoria Tributária, como
coleta e digitação de dados e outras atividades de suporte; Prestar suporte técnicoadministrativo nas unidades ligadas às diretorias da área tributária da Secretaria de Fazenda;
Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado. Atuar, na qualidade de instrutor
de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação prévia em processo
de qualificação e autorização superior. Operar equipamentos e sistemas de informática e
outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais atividades. Dirigir veículos
9.3
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leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades.
(Lei Municipal nº 1.284 de 24/06/2008)
9.4
Farmacêutico: ATRIBUIÇÕES: executar tarefas relacionadas com a
composição e fornecimento de medicamentos e outros preparos semelhantes, a
análise de toxinas, de substancias de origem animal e vegetal, de matérias prima e
do produto acabado, valendo-se de técnicas e baseando-se em fórmulas
estabelecidas para atender receitas médicas e odontológicas, Controlar e
acompanhar o fluxo de entrada e saída de medicações, orientar os pacientes quanto
ao uso racional de medicamentos, seus efeitos colaterais e sua posologia,
encaminhar processos de pedidos de medicamentos de alto custo ao DIAF Departamento de Assistência Farmacêutica do Estado, além de outras atividades
correlatas. (Lei Municipal nº 1.284 de 24/06/2008)

9.5
Médico Clínico Geral: ATRIBUIÇÕES: Atividades de nível superior, de
grande complexidade, de natureza especializada, envolvendo supervisão,
planejamento, coordenação, programação e execução de atividades pertinentes à
defesa e proteção da saúde individual e coletiva. Prestar atendimento médico e
ambulatorial; examinando pacientes, solicitando e interpretando exames,
prescrevendo, orientando e acompanhando a evolução, registrando a consulta em
documentos próprios; e encaminhando quando necessário; Executar atividades
médico-sanitaristas, exercendo atividades clínicas, procedendo a cirurgias de
pequeno porte, ambulatoriais, dentro das especialidades básicas do modelo
assistencial, conforme sua área de atuação, desenvolvendo ações que visem a
promoção, prevenção e recuperação da saúde da população; Participar de equipe
multiprofissional, na elaboração de diagnóstico de saúde da área, analisando dados
de morbidade e mortalidade, verificando os serviços e a situação de saúde da
comunidade, para o estabelecimento de prioridades nas atividades a serem
implantadas; Coordenar as atividades médicas, acompanhando e avaliando as
ações desenvolvidas, participando de estudos de casos, estabelecendo planos de
trabalho, visando prestar assistência integral ao indivíduo;Participar na elaboração
e ou adequação de programas, normas, rotinas, visando a sistematização e
melhoria da qualidade de ações de saúde; Participar na elaboração e ou adequação
de programas, normas, rotinas, visando a sistematização e melhoria da qualidade
de ações de saúde; Orientar a equipe de técnicos e assistentes nas atividades
delegadas. (Lei Municipal nº 1.284 de 24/06/2008)
9.6
Enfermeiro: ATRIBUIÇÕES Atividades de nível superior, de grande
complexidade, de natureza especializada, cabendo: Prestar assistência de
enfermagem a nível individual e coletivo, examinando pacientes, orientando,
fazendo educação em saúde, acompanhando a evolução, prescrevendo
medicamentos conforme rotina, registrando o atendimento em documento próprio e
referenciando para outros níveis de assistência quando necessário. Participar de
equipe multiprofissional na elaboração de diagnósticos de saúde da região,
analisando os dados e propondo mecanismos de intervenção prioritários para a
melhoria do nível de saúde da população. Participar na elaboração, execução,
adequação e/ou coordenação de programas e projetos, visando a sistematização e
melhoria da qualidade das ações de saúde. Promover a integração entre a unidade
de saúde, a comunidade e outros serviços locais, visando a promoção da saúde.
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Participar do planejamento, coordenação, execução e avaliação de campanhas de
vacinação, estabelecendo locais, metas, materiais, equipamentos, pessoal e outros
itens necessários. Supervisionar e coordenar o trabalho do pessoal de enfermagem,
assistente administrativo e zeladora, conforme delegação, realizando educação em
serviço e em período de adaptação, planejamento cronograma, orientando
atividades, avaliando o desempenho técnico-administrativo, fornecendo parecer
técnico sobre o aproveitamento do mesmo, visando a boa qualidade do serviço
prestado. Planejar necessidade, avaliar qualidade, controlar e dar pareceres
técnicos sobre medicamentos, materiais de consumo, imunobiológicos e
equipamentos, solicitando manutenção ou reparo quando necessário. Participar de
montagem de unidade prestadoras de serviços de saúde, planejando necessidades
de equipamentos, materiais e outros. Participar das atividades que visam recrutar,
selecionar, capacitar, motivar e desenvolver profissionalmente as pessoas.
Assessorar no planejamento de normas para liberação de férias e licenças. Realizar
treinamento na área de atuação, quando solicitado.Operar equipamentos e sistemas
de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais
atividades. Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário
ao exercício das demais atividades. (Lei Municipal nº 1.284 de 24/06/2008)
9.7 Nutricionista: Descrição Sumária: participar de reuniões com profissionais das
ESF, para levantamento das reais necessidades da população adscrita; planejar
ações e desenvolver educação permanente; acolher os usuários e humanizar a
atenção; trabalhar de forma integrada com as ESF; realizar visitas domiciliares
necessárias; desenvolver ações intersetoriais; participar dos Conselhos Locais de
Saúde; realizar avaliação em conjunto com as ESF e Conselho Local de Saúde do
impacto das ações implementadas através de indicadores pré estabelecidos;
desenvolver ações coletivas de educação nutricional, visando a prevenção de
doenças e promoção, manutenção e recuperação da saúde; planejar, executar,
coordenar e supervisionar serviços ou programas de alimentação e nutrição de
acordo com o diagnóstico nutricional identificado na comunidade; desenvolver
ações educativas em grupos programáticos; priorizar ações envolvendo as principais
demandas assistenciais, especialmente as doenças e agravos não transmissíveis e
nutrição materno infantil; prestar atendimento nutricional, elaborando diagnóstico,
com base nos dados clínicos, bioquímicos, antropométricos e dietéticos, bem como
prescrição de dieta e evolução do paciente; promover articulação intersetorial para
viabilizar cultivo de hortas e pomares comunitários, priorizando alimentos
saudáveis regionais; integrar-se na rede de serviços oferecidos, realizando referência
e contra referência, seguindo fluxo pré estabelecido, mantendo vínculo com os
pacientes encaminhados; realizar visitas domiciliares em conjunto com as ESF
dependendo das necessidades.
9.8 Psicólogo: ATRIBUIÇÕES: Atividades de nível superior, de grande
complexidade, de natureza especializada, envolvendo supervisão, planejamento,
coordenação, programação e execução de atividades pertinentes à defesa e proteção
da saúde individual e coletiva. Proceder ao Acolhimento ao cliente. Avaliar a Fase
psicológica do estomizado e da família, em função da aceitação/ rejeição da
estomia. * Desenvolver atividades de psicoterapia breve, para o estomizado e seus
familiares, se necessário. Fornecer subsídios e instrumentos teóricos que
possibilitem à equipe multidisciplinar a detecção, precoce e avanço dos distúrbios
psicológicos do paciente estomizado. Avaliar e acompanhar a dinâmica da equipe
multidisciplinar, para que a mesma desempenhe o seu papel de forma mais
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integrada. Desenvolver Grupos Terapêuticos.
veículos da Administração Pública.
(Lei Municipal nº 1.284 de 24/06/2008)

Excepcionalmente, poderá conduzir

9.9 Odontólogo: ATRIBUIÇÕES: Atividades de nível superior, de natureza
especializada, envolvendo atividades odontológicas educativas, preventivas e
curativas. Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal
da população; Realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional
Básica do Sistema Único de Saúde - Norma Operacional Básica da Assistência à
Saúde (NOAS); Realizar o tratamento integral, no âmbito da atenção básica para a
população; Encaminhar e orientar os usuários que apresentam problema complexo
a outros níveis de assistência, assegurando seu acompanhamento; Realizar
atendimentos de primeiros cuidados nas urgências; Realizar pequenas cirurgias
ambulatoriais; Prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos
diagnósticos efetuados; Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua
competência; Executar as ações de assistência integral, aliado a atuação clínica à
saúde coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou grupo específicos, de acordo
com planejamento local; Coordenar ações coletivas voltadas para promoção e
prevenção em saúde bucal; Programar e supervisionar o fornecimento de insumos
para as ações coletivas; Excepcionalmente, poderá conduzir veículos da
Administração Pública.
(Lei Municipal nº 1.284 de 24/06/2008)
9.10 Assistente Social: Atribuições: Atividades de nível superior, de grande
complexidade, de natureza especializada Cabendo: * elaborar, implementar,
executar e avaliar políticas sociais; * - elaborar, coordenar, executar e avaliar
planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com
participação da sociedade civil; * - encaminhar providências, e prestar orientação
social a indivíduos, grupos e à população; * - orientar indivíduos e grupos de
diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos
mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos; * - planejar, organizar e
administrar benefícios e Serviços Sociais; * - planejar, executar e avaliar pesquisas
que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações
profissionais; * - prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração
pública; * - prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria
relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos
e sociais da coletividade; * - planejamento, organização e administração de Serviços
Sociais e de Unidade de Serviço Social; * - realizar estudos sócio-econômicos com os
usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração
pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades.
(Lei Municipal nº 1.284 de 24/06/2008)
9.11 Tesoureiro: ATRIBUIÇÕES: Atividades que consiste em endossar os
destinados a depósitos em estabelecimentos de créditos; promover os recebimentos,
devidamente autorizados, de créditos do Município em poder de terceiros; promover
a guarda dos valores do Município ou de terceiros ao mesmo caucionados;
promover a manutenção em dia da escrituração do movimento de caixa e preparar
os comprovantes relativos às operações realizadas; determinar a efetivação do
pagamento das despesas, de acordo com as disponibilidades de numerário, os
esquemas elaborados e as instruções do Secretário de Administração e Finanças;
exercer severa fiscalização sobre o recolhimento da receita e o pagamento das
Página 14 de 53

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA – SC
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 001 -2016
despesas; requisitar talões de cheques aos bancos; preparar, diariamente, boletins
de movimentação financeira e enviá-los à contabilidade, ao Secretário de
Administração e Finanças e ao Prefeito; executar e responsabilizar-se por todas as
demais atribuições inerentes ao cargo, delegadas pelo seu superior imediato, ainda
que omissas nesta lei. (Lei Municipal nº 1.284 de 24/06/2008)
9.12 Professor de Ensino Infantil: Descrição Sumária: Realizar o exercício da
docência em classes de Ensino Fundamental e Educação Infantil. Descrição
Detalhada: Participar da elaboração do Regimento Escolar e proposta Pedagógica da
escola; Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; Participar do processo de
planejamento das atividades da escola; Elaborar programas, planos de curso,
atendendo o avanço da tecnologia educacional e as diretrizes do ensino; Executar o
trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola; Contribuir para
o aprimoramento da qualidade de ensino; Colaborar com as atividades de articulação
da escola com as famílias e a comunidade; Avaliar o desempenho dos alunos de
acordo com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos; Estabelecer formas
alternativas de recuperação para alunos que apresentarem menor rendimento;
Atualizar-se em sua área de conhecimento; Cooperar com os serviços de
administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional;
Zelar pela aprendizagem do aluno; Manter-se atualizado sobre a legislação de ensino;
Participar de reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselho de classe;
levantar, interpretar e formar dados relativos à realidade de sua classe; Seguir as
diretrizes do ensino, emanadas do Órgão Superior Competente; Constatar
necessidades e encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento; Zelar
pela disciplina e pelo material docente; Executar, outras atividades afins e
compatíveis com o cargo. (Lei Complementar Nº 009/2011)
9.13 Técnico em Enfermagem: ATRIBUIÇÕES A atividade do Técnico em
enfermagem consiste em: Prestar assistência de enfermagem individual e coletiva
aos usuários do serviço; Promover o vínculo com o paciente de forma a estimular a
autonomia e o auto-cuidado; - Participar do acolhimento e efetuar atendimento de
enfermagem individual e/ou coletivo; Executar tarefas referentes a conservação e
aplicação de imunobiológicos; - Prestar cuidados de higiene e conforto na unidade
e/ou no domicílio; Participar e integrar o núcleo de saúde coletiva; fazer curativos
diversos, desinfetando o ferimento e aplicando os medicamentos apropriados;
aplicar injeções intramusculares e intravenosas entre outras, segundo prescrição
médica; aplicar vacinas, segundo orientação superior; ministrar medicamentos e
tratamentos aos pacientes, observando os horários e doses prescritos pelo Médico
responsável; verificar a temperatura, pressão arterial, pulsação e peso dos
pacientes, empregando técnicas e instrumentos apropriados; orientar pacientes em
assuntos de sua competência; preparar pacientes para consultas e exames; lavar e
esterilizar instrumentos médicos e odontológicos, utilizando produtos e
equipamentos apropriados; auxiliar Médicos, Cirurgiões-dentistas e Enfermeiros no
preparo do material a ser utilizado nas consultas, bem como no atendimento aos
pacientes; auxiliar no controle de estoque de medicamentos, materiais e
instrumentos médicos e odontológicos, a fim de solicitar reposição, quando
necessário; fazer visitas domiciliares, a escolas e creches segundo programação
estabelecida, para atender pacientes e coletar dados de interesse médico; participar
de campanhas de vacinação; auxiliar no atendimento da população em programas
de emergência; manter o local de trabalho limpo e arrumado; executar outras
atribuições. Atuar na equipe de saúde e nos serviços de apoio; Executar tarefas
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referentes à desinfecção e esterilização. Executar outras tarefas previstas no
sistema a critério da chefia imediata. (Lei Municipal nº 1.284 de 24/06/2008)
9.14 Oficial Administrativo: ATRIBUIÇÕES: Atividades de natureza qualificada,
de complexidade mediana, abrangendo serviços de operacionalização, manutenção
e execução de serviços burocráticos, receber e prestar informações, digitar material
inerente ao setor, organizar e manter atualizados os arquivos, conferir e elaborar
dados estatísticos, prestar assessoramento na área administrativa; estabelecer
processos e procedimentos gerais para trabalhos relativos à administração das
diferentes áreas; operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando
autorizado e necessário ao exercício das demais atividades; elaborar programas, dar
pareceres e realizar pesquisas sobre um ou mais aspectos dos diversos setores da
administração; participar da elaboração ou desenvolvimento de estudos,
levantamentos, planejamento e implantação de serviços e rotinas de trabalho;
redigir ou participar da redação de correspondências, pareceres, ofícios,
memorandos, documentos legais e outros significativos para o órgão; interpretar
leis, regulamentos e instruções relativas a assuntos de administração geral, para
fins de aplicação, orientação e assessoramento; elaborar, sob orientação, quadros e
tabelas estatísticos, fluxogramas, organogramas e gráficos em geral; e outras
atividades inerentes à função; executar e responsabilizar-se por todas as demais
atribuições inerentes ao cargo, delegadas pelo seu superior imediato, ainda que
omissas nesta lei. Excepcionalmente, poderá conduzir veículos da Administração
Pública.(Lei Municipal nº 1.284 de 24/06/2008)
9.15 Auxiliar de Ensino: Descrição Sumária: Auxiliar os docentes em Centros de
Educação Infantil e/ou em classes com projeto de Inclusão, no tocante ao
atendimento às crianças. Descrição Detalhada: Executar trabalhos de auxílio aos
docentes do Ensino no tocante a: Recepcionar as crianças na entrada e saída do
horário escolar; Realizar tarefas de banho e higiene das crianças; Fornecer
alimentação das crianças nos horários determinados; Manter vigilância permanente
às crianças no tocante a saúde e alimentação; Zelar pela higiene e conservação da
sala, objetos e materiais pertencentes às crianças; auxiliar na recreação e atividades
de coordenação psicomotora das crianças; Auxiliar os professores em sala de aula do
ensino fundamental, dando atendimento especial aos alunos com necessidades
especiais. Executar toda e qualquer tarefa compatível com o seu cargo, bem como
aquelas que lhe forem atribuídas pela Secretaria Municipal de Educação. (Lei
Complementar Nº 009/2011)
9.16 Eletricista: ATRIBUIÇÕES: Monta e repara instalações de baixa e alta tensão,
em edifícios ou outros locais guiando-se por esquemas e outras especificações,
utilizando ferramentas manuais comuns e especiais, aparelhos de medição elétrica
e eletrônica, material isolante e equipamento de soldar, para possibilitar o
funcionamento das mesmas; Estuda o trabalho a ser realizado, consultando
plantas, esquemas, especificações e outras informações, para estabelecer o roteiro
das tarefas; Coloca e fixa os quadros de distribuição, caixas de fusíveis, tomadas e
interruptores, utilizando ferramentas manuais comuns e especiais e materiais e
elementos de fixação, para estruturar a parte geral da instalação elétrica; Executa o
corte, dobradura e instalação de condutos isolantes e fiação ou instala diretamente
os cabos elétricos utilizando equipamentos de cortar e dobrar tubos, puxadores de
aço, grampos e dispositivos de fixação, para dar prosseguimento a montagem; Liga
os fios à fonte fornecedora de energia, utilizando alicates, chaves, conectores e
Página 16 de 53

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA – SC
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 001 -2016
material isolante, para completar a tarefa de instalação; (Lei Municipal nº 1.284 de
24/06/2008)
9.17 Motorista: ATRIBUIÇÕES: Atividades de natureza operacional, abrangendo
condução e conservação de veículos motorizados utilizados no transporte oficial de
passageiros e cargas; dirigir automóveis, caminhonetes, veículos leves de transporte
de passageiros, caminhões, micro-ônibus, ônibus escolar e ambulâncias; verificar
diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização:
pneus, água do radiador, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, nível
de combustível entre outros, para o transporte de cargas; verificar se a
documentação do veículo a ser utilizado está completa, bem como devolvê-la à
chefia imediata quando do término da tarefa; zelar pela segurança de passageiros
verificando o fechamento de portas e o uso de cintos de segurança; efetuar
transporte de pacientes que necessitam de atendimento urgente, dentro ou fora do
Município; realizar transporte de estudantes da rede municipal de educação;
orientar o carregamento e descarregamento de cargas a fim de manter o equilíbrio
do veículo e evitar danos aos materiais transportados; observar os limites de carga
preestabelecidos, quanto ao peso, altura, comprimento e largura; fazer pequenos
reparos de urgência; manter o veículo limpo, interna e externamente e em
condições de uso, levando-o à manutenção sempre que necessário; observar os
períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo; auxiliar no carregamento e
descarregamento de volumes; auxiliar na distribuição de volumes, de acordo com
normas e roteiros pré- estabelecidos; conduzir os servidores da Prefeitura, em lugar
e hora determinados, conforme itinerário estabelecido ou instruções específicas;
anotar em formulário próprio, a quilometragem rodada, viagens realizadas, cargas
transportadas, itinerários percorridos e outras ocorrências; recolher ao local
apropriado o veiculo após a realização do serviço, deixando-o corretamente
estacionado e fechado. Executar e responsabilizar-se por todas as demais
atribuições inerentes ao cargo, delegadas pelo seu superior imediato, ainda que
omissas nesta lei. (Lei Municipal nº 1.284 de 24/06/2008)
9.18 Operador de Equipamentos: ATRIBUIÇÕES: Atividades de qualidade de
menor complexidade, de natureza repetitiva, abrangendo operação e manutenção de
máquinas pesadas e equipamentos da frota municipal; executar e responsabilizarse por todas as demais atribuições inerentes ao cargo, delegadas pelo seu superior
imediato, ainda que omissas nesta lei. Opera uma máquina motorizada e provida de
um ou mais equipamentos como lâminas ou outros acessórios, acionando-a e
manipulando os comandos de marcha e direção, para planar solos com pedras,
cascalhos, terra, concreto, asfalto e outros materiais na construção de rodovias,
ruas, pistas de aeroportos e outras obras. Abastece a máquina, enchendo os
depósitos de água, para permitir o umedecimento do rolo compressor; conduz a
máquina, acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e direção,
para fazer avançar e retroceder os acessórios até que a superfície fique
suficientemente compactada e lisa, efetua a manutenção da máquina, lubrificandoa e executando pequenos reparos, para mantê-las em boas condições de
funcionamento, pode conduzir um tipo especial de compactadora como a que leva
escarificador para picar ou romper as superfícies, executar outras tarefas previstas
no sistema a critério da chefia imediata. (Lei Municipal nº 1.284 de 24/06/2008)
9.19 Pedreiro: ATRIBUIÇÕES: Atividades de regular complexidade, que consiste no
trabalho de alvenaria, reforma e edificação incluindo ainda os serviços de
carpintaria, calçamento, pintura e encanamento, todos na área da construção civil;
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abrir valas no solo, utilizando ferramentas manuais apropriadas; carregar e
descarregar veículos, empilhando os materiais nos locais indicados; transportar
materiais de construção, móveis, equipamentos e ferramentas, de acordo com
instruções recebidas; realizar manutenção em geral em vias, manejar áreas verdes,
tapar buracos, limpar vias permanentes e realizar a manutenção em bueiros e
galerias de águas pluviais limpar, lubrificar e guardar ferramentas, equipamentos e
materiais de trabalho que não exijam conhecimentos especiais; dar mira e bater
estaca nos trabalhos topográficos; auxiliar no nivelamento de superfícies a serem
pavimentadas e trabalhar com emulsão asfáltica; preparar argamassa, concreto e
executar outras tarefas de obras; moldar bloquetes, mourões, placas e outros
artefatos pré-moldados, utilizando a fôrma e o material adequado, seguindo
instruções predeterminadas; auxiliar na construção de palanques, andaimes e
outras obras; realizar a construção, manutenção e reformas de obras de construção
civil; executar e responsabilizar-se por todas as demais atribuições inerentes ao
cargo, delegadas pelo seu superior imediato, ainda que omissas nesta lei. (Lei
Municipal nº 1.284 de 24/06/2008)
9.20 Auxiliar de Serviços Gerais: ATRIBUIÇÕES: Atividades de natureza
operacional e de grau de complexidade mediana, abrangendo trabalhos de servente,
limpeza e higiene; varrer ruas, praças, parques e jardins do Município, para manter
os referidos locais em condições de higiene e trânsito; recolher o lixo,
acondicionando-o em latões, sacos plásticos, cestos, carrinhos de tração manual e
outros depósitos adequados; percorrer os logradouros, seguindo roteiros
preestabelecidos, para coletar o lixo; fazer abertura e limpeza de valas, limpeza de
galerias, fossas sépticas, esgotos, caixas de areia, poços e tanques; raspar meiosfios; limpar, capinar, participar de trabalhos de caiação de muros, paredes e
similares; fazer abertura e limpeza de valas, de galerias, fossas sépticas, esgotos,
caixas de areia, poços e tanques; preparar sepulturas, abrindo covas e moldando
lajes para tampá-las; sepultar cadáveres, sob supervisão da autoridade competente;
zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de
limpeza pública, recolhendo-os e mantendo-os limpos; limpar e arrumar as
dependências e instalações de edifícios públicos municipais, a fim de mantê-los nas
condições de asseio requeridas; recolher o lixo da unidade em que serve,
acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações
definidas; percorrer as dependências da Prefeitura, abrindo e fechando janelas,
portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e
aparelhos elétricos; preparar e servir café ou pequenos lanches à visitantes e
servidores da Prefeitura; manter limpo e arrumado o material sob sua guarda;
comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a
necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe
cabe manter limpos e com boa aparência; recolher e distribuir internamente
correspondências, pequenos volumes e expedientes, separando-os por destinatário,
observando o nome e a localização, solicitando assinatura em Livro de protocolo;
executar serviços externos, apanhando e entregando correspondências, fazendo
pequenas compras e pagamentos; capinar e roçar terrenos, bem como quebrar
pedras e pavimentos; limpar ralos e bueiros; carregar e descarregar veículos,
empilhando os materiais nos locais indicados; transportar materiais de construção,
móveis, equipamentos e ferramentas, de acordo com instruções recebidas; auxiliar
no plantio, adubagem e poda de árvores, flores e grama para conservação e
ornamentação de praças, parques e jardins; limpar, lubrificar e guardar
ferramentas, equipamentos e materiais de trabalho que não exijam conhecimentos
especiais; auxiliar no nivelamento de superfícies a serem pavimentadas e trabalhar
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com emulsão asfáltica; preparar argamassa, concreto e executar outras tarefas
auxiliares de obras; moldar bloquetes, mourões, placas e outros artefatos prémoldados, utilizando a fôrma e o material adequado, seguindo instruções
predeterminadas; auxiliar na construção de palanques, Andaimes e outras obras;
executar e responsabilizar-se por todas as demais atribuições inerentes ao cargo,
delegadas pelo seu superior imediato, ainda que omissas nesta lei.
(Lei Municipal nº 1.284 de 24/06/2008)
9.21 Mecânico: ATRIBUIÇÕES: Atividades de regular complexidade, que consiste
no trabalho de mecânica, manutenção e conserto de veículos; inspecionar veículos,
máquinas pesadas e aparelhos eletromecânicos em geral, diretamente ou utilizando
aparelhos específicos, a fim de detectar as causas da anormalidade de
funcionamento; desmontar, limpar, reparar, ajustar e montar carburadores, peças
de transmissão, diferencial e outras que requeiram exame, seguindo técnicas
apropriadas e utilizando ferramental necessário; revisar motores e peças diversas,
utilizando ferramentas manuais, instrumentos de medição e controle, e outros
equipamentos necessários, para aferir-lhes as condições de funcionamento; regular,
reparar e, quando necessário, substituir peças dos sistemas de freio, ignição,
alimentação de combustível, transmissão, direção, suspensão e outras, utilizando
ferramentas e instrumentos apropriados, para recondicionar o equipamento e
assegurar seu funcionamento regular; montar motores e demais componentes do
equipamento, guiando-se por esquemas, desenhos e especificações pertinentes,
para possibilitar sua utilização; fazer reparos no sistema elétrico de veículos e de
máquinas pesadas; manter limpo o local de trabalho; controlar o material de
consumo (peças e acessórios), verificando o nível de estoque para, oportunamente,
solicitar reposição; zelar pela guarda e conservação de ferramentas, equipamentos e
materiais que utiliza; executar outras atribuições afins. (Lei Municipal nº 1.284 de
24/06/2008)
9.22 Zelador: ATRIBUIÇÕES: Atividades de natureza operacional que consiste em:
zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de
limpeza pública, recolhendo-os e mantendo-os limpos; limpar e arrumar as
dependências e instalações de edifícios públicos municipais, a fim de mantê-los nas
condições de asseio requeridas; recolher o lixo da unidade em que serve,
acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações
definidas; percorrer as dependências da Prefeitura, abrindo e fechando janelas,
portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e
aparelhos elétricos; preparar e servir café ou pequenos lanches a visitantes e
servidores da Prefeitura; manter limpos os utensílios de cozinha; verificar a
existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu
trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for
o caso; manter limpo e arrumado o material sob sua guarda; comunicar ao superior
imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e
reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos e com
boa aparência; executar outras atribuições afins. (Lei Municipal nº 1.284 de
24/06/2008)
9.23 Zelador de Escola: Descrição Sumária: Desenvolver serviços referentes à
limpeza, organização e manutenção predial escolar, bem como ao preparo da
merenda escolar. Descrição Detalhada: Zelar pela limpeza, manutenção e higiene do
patrimônio Público Municipal; Higienizar e desinfetar as áreas e equipamentos sob
sua responsabilidade; Zelar pelas condições de acondicionamento e destino do lixo,
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conforme normas da vigilância sanitária; Lavar e secar utensílios e demais bens da
escola; Mudar a posição dos móveis e equipamentos, colocando-os nos locais
designados; Preparar e servir cafés, chá, sucos, lanches, merenda e outros; Guardar
e manter o controle do gasto de materiais e produtos utilizados na desinfecção e
higiene escolar; Guardar e manter o controle do consumo da merenda escolar;
Cultivar hortas e jardins pertencentes à área escolar; Realizar pequenos reparos no
espaço físico do prédio e bens materiais, procurando mantê-los em funcionamento,
na medida do possível; Atender a outras atribuições correlatas determinadas por seu
superior imediato. (Lei Complementar Nº 009/2011)
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ANEXO IV
DAS INSCRIÇÕES
1.
As inscrições para este CONCURSO PÚBLICO deverão ser realizadas no
sitio
de
Internet
da
FAEPESUL,
no
seguinte
endereço:
www.faepesul.org.br/concursos.
2.
Os candidatos que não possuem acesso à Internet deverão se dirigir ao
Posto de Atendimento, constante no item 4 deste Edital.
3.

4.

O valor das inscrições segue a tabela abaixo:
NIVEL DE ESCOLARIDADE

VALOR (em R$)

Nível Superior

120,00

Nível Médio / Técnico

80,00

Nível Fundamental

60,00

Não serão aceitos pedido de Isenção da Taxa de Inscrição.

5.
O candidato, após preencher o formulário de inscrição, disponível no
endereço eletrônico www.faepesul.org.br/concursos, deverá imprimir o respectivo
boleto bancário, onde consta o valor da inscrição e efetuar o pagamento no prazo
estabelecido no respectivo documento.
5.1
O pagamento do boleto bancário poderá ser efetuado em qualquer
agência bancária ou lotérica, até o dia do vencimento impresso.
6.
Será permitido a inscrição para apenas 1 (um) Cargo e, após o pagamento
do respectivo boleto bancário, em hipótese alguma será aceito o pedido de
alteração da inscrição realizada.
7.
O sistema de inscrição via Internet permite ao candidato, a emissão de uma
segunda via do boleto bancário, esse só poderá ser emitido dentro do período de
inscrição.
8.
Embora o boleto para pagamento da taxa de inscrição possa ser emitido
fora do horário bancário, o mesmo deverá ser quitado dentro do prazo de
inscrição estabelecido no Anexo I.
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9.
As inscrições somente serão deferidas (confirmadas) após a FAEPESUL ser
certificada pela Instituição Financeira responsável pelo recebimento, sobre o
efetivo adimplemento dos boletos bancários.
10. Caso o candidato não conste na Lista de inscrições deferidas a ser
publicada pela FAEPESUL e tenha efetuado o pagamento da Taxa de Inscrição,
deverá protocolar Recurso Administrativo no prazo estabelecido no Anexo I deste
Edital, anexando o respectivo comprovante de pagamento, para fins de
regularização administrativa da sua participação no certame.
11. O valor da inscrição, uma vez pago, não será restituído, salvo em caso de
cancelamento do CONCURSO PÚBLICO.
12. No caso de pagamento da inscrição com cheque, sendo o mesmo devolvido,
a inscrição será considerada nula, independente do motivo da devolução, a
qualquer tempo.
13. É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via postal, via fax, ou por
qualquer outro meio não especificado neste Edital.
14. A FAEPESUL não se responsabiliza por inscrições não recebidas por
motivos de ordem técnica de computadores; falhas na comunicação;
congestionamento de linha de comunicação; bem como outros fatores externos
que impossibilitem a transferência de dados.
15. A inscrição no presente CONCURSO PÚBLICO implica no conhecimento
expresso e tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais o
candidato não poderá alegar desconhecimento.
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ANEXO V
CANDIDATOS COM NECESSIDADES DE ATENDIMENTO ESPECIAIS E
CONDIÇÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO
1. Dos cargos disponíveis para este certame, é reservado o percentual de 5%
(cinco por cento) para os Candidatos Portadores de Necessidades Especiais - PNE,
na conformidade do art. 37 inciso VIII, da Constituição Federal de 1988, c/c a Lei
n° 12.870 de 12 de Janeiro de 2004 do Estado de Santa Catarina.
1.1
Sua aceitação estará condicionada à compatibilidade da sua
limitação com as atribuições dos Cargos constantes do Anexo III.
2.
Não havendo candidatos Portadores de Necessidades Especiais - PNE
classificados em números suficientes para preencheras vagas reservadas, estas se
reverterão às vagas gerais do CONCURSO PÚBLICO.
3.
Os candidatos Portadores de Necessidades Especiais - PNE deverão
protocolar, no posto de atendimento descrito no item 4 deste Edital o respectivo
Laudo Médico que ateste sua portabilidade de necessidade especial, contendo o
respectivo CID e a confirmação da sua capacidade física e mental para exercer o
Cargo pretendido nos prazo constante no Anexo I.
4.
O Laudo Médico (original ou cópia autenticada), referente à solicitação de
atendimento especial, terá validade somente para esta seleção pública e não será
devolvido ou fornecido cópia do instrumento ao final do certame.
5.
A apresentação do Laudo Médico, referido no item anterior, não elidirá a
atuação da Junta Médica Oficial do Município de Morro da Fumaça - SC, cuja
conclusão terá prevalência sobre qualquer outra.
6.
Após análise da Junta Médica Oficial, se a deficiência do candidato não for
atestada como compatível ao cargo para o qual se inscreveu, o mesmo deverá
concorrer às vagas gerais do CONCURSO PÚBLICO.
7.
Para efeito deste CONCURSO PÚBLICO, consideram-se deficiências que
assegurem o direito de concorrer às vagas reservadas, somente as conceituadas
na medicina especializada, concordes com os padrões internacionalmente
reconhecidos.
8.
A opção de concorrer às vagas reservadas à pessoa portadora de deficiência
é de inteira responsabilidade do candidato.
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9.
O candidato portador de deficiência participará do CONCURSO PÚBLICO
em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao
conteúdo, avaliação, horário e local de realização das provas.
10. Os candidatos que necessitarem de algum atendimento especial, para a
realização das Avaliações Escritas Objetivas, deverão declará-lo no Formulário de
Inscrição, no espaço reservado para este fim, para que sejam tomadas as
providências cabíveis, com antecedência. Tal manifestação é de responsabilidade
exclusiva do candidato.
11. A Candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da
Avaliação Escrita Objetiva, além de solicitar atendimento especial para tal fim,
deverá levar um acompanhante (adulto), que ficará em sala reservada para essa
finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata que não
atender a essa exigência e vier acompanhada do amamentando não realizará a
Avaliação acima mencionada.
11.1
O tempo de amamentação será acrescido no tempo de duração da
prova, estando limitado a 30 (trinta) minutos.
12. O candidato que necessitar de atendimento especial deverá participar do
CONCURSO PÚBLICO em igualdade de condições com os demais candidatos, no
que se refere ao conteúdo, avaliação, horário e local de realização das provas.
12.1
Caso não houver manifesto declarado, conforme disposto acima, o
candidato realizará a Avaliação Escrita Objetiva em condições normais com
os demais candidatos.
13. Tendo sido aprovado no CONCURSO PÚBLICO, a pessoa portadora de
necessidade especial será submetida à Equipe Multiprofissional do Município de
Morro da Fumaça - SC, designada com o objetivo de avaliar a compatibilidade
entre as atribuições essenciais da atividade com as condições limitadas de que o
candidato é portador, emitindo relatório que servirá de base para investidura no
Cargo escolhido neste certame.
14.
As Vagas para Portadores de Necessidades Especiais – PNEs serão
reservadas conforme quadro abaixo:
CARGOS
Agente de Serviços Gerais –
Zelador de Escola

NÍVEL
Fundamental
Fundamental

VAGAS
TOTAL
10
12
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ANEXO VI
CLASSIFICAÇÃO
1. A Classificação deste CONCURSO PÚBLICO obedecerá as disciplinas
constantes neste Anexo.
2.

A Avaliação Escrita Objetiva terá valor de no máximo de 10 (dez) pontos.

3. A Nota máxima que poderá ser aferida ao candidato na Avaliação de Títulos é
de 3,0 (três) pontos.
4.
O Resultado referente aos Cargos de Professores será a soma aritmética
entre os pontos obtidos na Avaliação Escrita Objetiva e Avaliação de Títulos,
perfazendo o total máximo de 13 (treze) pontos.
5.
A Avaliação de Aptidão Prática e Aptidão Física não agregará pontuação
neste certame e aferirá somente a aptidão do Candidato.
6. Serão convocados para realização da Avaliação de Aptidão Física e para a
Avaliação de Aptidão Prática os Candidatos aprovados na etapa de Avaliação
Escrita Objetiva, classificados dentro do quantitativo abaixo:
Cargos

Vagas

Eletricista
Motorista
Operador de Equipamentos
Pedreiro
Auxiliar de Serviços Gerais
Mecânico
Zelador

01
09
03
01
10
01
06
12

Zelador Escola

Quantitativos
Prática
Física
05
30
15
05
30
05
20
40

7. Os Candidatos não convocados para realização da Avaliação de Aptidão
Física e/ou Avaliação de Aptidão Prática para os Cargos mencionados no item 4
deste Anexo estarão, automaticamente, ELIMINADOS deste CONCURSO
PÚBLICO.
8. O critério de desempate da Avaliação Escrita Objetiva obedecerá a seguinte
ordem:
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a) Maior número de acertos nas questões Específicas;
b) Maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa;
c) Maior idade, a preferência será dada ao candidato com idade igual ou
superior a 60 (sessenta) anos, nos termos do disposto no parágrafo único do
artigo 27 da Lei 10.741, de 01.10.2003 (Estatuto do Idoso).
9.
A listagem, com a ordem de classificação dos candidatos da Avaliação
Escrita Objetiva será elaborada com base no número de pontos dos candidatos e,
apresentada em ordem decrescente de pontuação, e divulgada nos locais de
publicações Oficiais deste Edital.
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ANEXO VII
AVALIAÇÃO ESCRITA OBJETIVA
1.
A Avaliação Escrita Objetiva terá caráter classificatório/eliminatório,
tendo como objetivo primordial a avaliação dos conhecimentos do candidato.
2.
O horário e os locais de aplicação da Avaliação Escrita Objetiva serão
divulgados em data prevista conforme cronograma no Anexo I.
3.
O candidato que não comparecer a etapa de Avaliação Escrita Objetiva será
considerado ELIMINADO do CONCURSO PÚBLICO.
4.
A Avaliação Escrita Objetiva será composta por 40 (quarenta) questões,
com 5 (cinco) alternativas de resposta para cada questão, havendo apenas 1
(uma) assertiva correta.
5.1
Quadro de distribuição das questões das Avaliações Escritas
Objetivas:
Cargo

Advogado
Contador
Fiscal Tributário
Farmacêutico
Médico Clínico Geral
Enfermeiro
Nutricionista
Psicólogo
Odontólogo
Assistente social
Tesoureiro
Professor de Ensino Infantil

Técnico em Enfermagem
Oficial Administrativo
Auxiliar de Ensino
Eletricista
Motorista
Operador de Equipamentos
Pedreiro
Auxiliar de Serviços Gerais
Mecânico
Zelador
Zelador Escola

5.

Língua
Portuguesa
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Matemática

Cada questão terá o valor de 0,25 pontos.
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6. O resultado da Avaliação Escrita Objetiva será apurado, computando-se o
número total de questões respondidas corretamente.
7. A Nota mínima, na Avaliação Escrita Objetiva para classificação e,
consequente continuação do candidato nas próximas fases deste certame é de 02
(dois) pontos para os cargos de nível Fundamental e de 04 (quatro) pontos para
os de demais níveis independentemente da disciplina a ser versada.
8. O Candidato que não atingir o quantitativo mínimo de acertos descrito neste
item será, automaticamente, ELIMINADO do certame.
9. Na hipótese de anulação de questão(ões) da Avaliação Escrita Objetiva, por
parte da Comissão de Coordenação do CONCURSO PÚBLICO, a(s) mesma(s)
será(ão) considerada(s) como respondida(s) corretamente por todos os candidatos.
10. Na Avaliação Escrita Objetiva, também, será considerada com pontuação 0
(zero), a resposta do candidato contida no cartão-resposta quando:
10.1
Contenha emenda(s) e/ou rasura(s), ainda que legível(is);
10.2
Contenha mais de uma opção de resposta assinalada;
10.3
Não estiver assinalada(s);
10.4
For preenchida fora das especificações contidas nas instruções
fornecidas;
10.5
Não estiver a opção completamente preenchida para o espaço
destinado a opção da questão.
11. O cartão-resposta deverá ser preenchido e assinado pelo Candidato com
caneta esferográfica de material transparente de tinta preta ou azul.
11.1
O Candidato que não assinar ou recursar a apostar sua assinatura
no cartão-resposta, por qualquer motivo, será ELIMINADO do CONCURSO
PÚBLICO.
11.2
O cartão-resposta será personalizado para cada candidato.
11.3
O candidato deverá transcrever as respostas das questões objetivas
para o cartão-resposta, que será o único documento válido para a correção
dessas questões.
11.4
O preenchimento do cartão será de inteira responsabilidade do
candidato.
11.5
O cartão-resposta não será substituído.
12. A duração da Avaliação Escrita Objetiva, incluído
preenchimento do cartão-resposta, será de 4h (quatro horas).
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13. O candidato somente poderá se retirar do local da Avaliação Escrita
Objetiva, após 1h (uma hora) do seu início.
14. Para a entrada nos locais de realização das Avaliações, conforme etapas
descritas no Anexo II, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente,
documento de identificação e se solicitado, a confirmação de inscrição.
14.1
São considerados válidos os seguintes documentos de
identificação: Carteira de Identidade (RG); carteiras expedidas pelos
Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelo Corpo de
Bombeiro Militar, pela Polícia Militar, pelos Conselhos e Órgãos
Fiscalizadores de exercício profissional; certificado de reservista; carteiras
funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como
identidade, carteira de trabalho e carteira nacional de habilitação com foto
recente e dentro do prazo de validade.
15. Recomenda-se que o candidato compareça ao local de prova com
antecedência mínima de 45 min (quarenta e cinco minutos) antes do horário
previsto para aplicação da prova.
16. Não haverá, em qualquer hipótese, segunda chamada para a Avaliação
Escrita Objetiva, nem a possibilidade de realização de prova fora do horário
fixado.
17. Durante a realização da Avaliação Escrita Objetiva é vedada a consulta a:
livros, revistas, folhetos ou anotações, bem como o uso de máquinas de calcular
ou qualquer equipamento elétrico ou eletrônico, inclusive telefones celulares, sob
pena de eliminação do candidato do CONCURSO PÚBLICO.
17.1
Os materiais e equipamentos mencionados deverão ser entregues
aos fiscais de sala, antes do início das avaliações, para serem devolvidos ao
seu término.
17.2
A FAEPESUL não se responsabilizará por perda, roubo ou dano
dos referidos materiais e equipamentos.
18. A Avaliação Escrita Objetiva será corrigida por processo opto-eletrônico,
sendo somente consideradas as respostas transferidas apropriadamente para o
cartão-resposta, sendo o único documento válido para a correção da Avaliação,
desconsiderando-se qualquer marcação que o candidato tenha feito no caderno
de questões da prova.
19. O candidato, ao encerrar a Avaliação Escrita Objetiva, entregará, ao fiscal
de sua sala, o cartão-resposta devidamente assinado e o Caderno de Avaliação,
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podendo reter para si, apenas, a folha do Caderno de Avaliação onde consta o
rascunho do gabarito.
20. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala, onde for realizada a Avaliação
Escrita Objetiva, somente poderão retirar-se, após o último candidato entregar a
avaliação, devendo assinarem a Ata de Encerramento da Avaliação Escrita
Objetiva.
20.1
O candidato que se recusar e/ou criar qualquer embaraço com a
obrigação descrita no caput deste item será ELIMINADO do certame.
21. O Gabarito da Avaliação Escrita Objetiva será divulgado no local indicado no
item 7 deste Edital, conforme cronograma disciplinado no Anexo I.
22. Os
Cadernos
de
Avaliações
ficarão
disponíveis
no
site
www.faepesul.org.br/concursos, a partir da publicação do gabarito, até a
homologação final do certame.
23. O conteúdo programático para a Avaliação Escrita Objetiva será assim
composto:
23.1

CARGOS DE NIVEL SUPERIOR E MÉDIO:
23.1.1 LINGUA PORTUGUESA: Nova Ortografia. Análise e
interpretação de texto. Linguagem Escrita: Morfologia, Vocabulário;
Ortografia;
Pontuação;
Sílabas;
Acentuação
gráfica;
Classes
gramaticais; Conjugação de verbos usuais; Regência; Concordância
Verbal e Nominal, Classe, Estrutura e Formação de Palavras.
Estilística: Figuras de Sintaxe, figuras de palavras, figuras de
pensamento, Linguagem Figurada. Discurso Direto e Indireto,
Significação das Palavras, Sintaxe, Análise Sintática; Emprego de
pronomes; Formas de tratamento; Interpretação de textos; Versificação.
Português Erudito, Uso dos Porquês. Fonética e Fonologia; Semântica.
Literatura Brasileira, suas escolas e seus escritores. Funções da
Linguagem; Termos essenciais da oração; Vícios de linguagem,
semântica; Gramática, divisão silábica, Crase, Classes gramaticais
variáveis, Termos integrantes da oração, Orações coordenadas, Orações
subordinadas: substantivos e pontuação. Encontros vocálicos,
encontros consonantais; Dígrafo, sílaba; Sinais de pontuação;
Sinônimos, antônimos, homônimos, substantivo, adjetivo, numeral,
verbo, advérbio, preposição; Linguagem coloquial e formal; Sentido
figurado; Gênero (masculino/feminino); Concordância entre adjetivos e
substantivos.
23.1.2 MATEMÁTICA Operações: adição, subtração, multiplicação,
divisão, potenciação e radiciação no conjunto dos números reais.
Página 30 de 53

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA – SC
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 001 -2016
Razões e proporções. Medidas de tempo, de comprimento, de massa, de
capacidade, de temperatura, de área e de volume. Frações. Sentenças
matemáticas. Números fracionários. Números decimais. Múltiplos e
divisores, máximo divisor comum e mínimo divisor comum.
Porcentagem. Algarismos romanos. Raízes. Regra de três simples e
compostas.
23.1.3 LEGISLAÇÃO: Estatuto dos Servidores Públicos (Lei 1010,
de 17 de Abril de 2001) e Lei Orgânica do Município de Morro da
Fumaça - SC.
23.1.4 ESPECÍFICAS ADVOGADO: DIREITO CONSTITUCIONAL:
Constituição: conceito e conteúdo, princípios fundamentais do Direito
Constitucional. Direitos e Garantias fundamentais: direitos e deveres
individuais e coletivos, generalidades, direito de ação, devido processo
legal, habeas-corpus, mandado de segurança, mandado de segurança
coletivo, ação popular, mandado de injunção, hábeas data e ação civil
pública. Direito à saúde. Seção II, do Capítulo II do Título VIII, arts. 196
a 200. Município: organização, competência e fiscalização. Intervenção
no Município. Reforma Administrativa: Emenda Constitucional n° 91.
DIREITO ADMINISTRATIVO: Administração pública como função do
Estado. 1.1 Princípios constitucionais explícitos e implícitos da
administração pública. 1.2 A reforma do Estado brasileiro e de seu
aparelho. 1.3 Administração direta (órgãos públicos: conceito, espécies,
regime); administração indireta: autarquias, fundações públicas,
sociedades de economia mista e empresas públicas. Principais
características de cada e regimes jurídicos. O regime das subsidiárias. 2
Poder regulamentar. 2.1 Regulamentos administrativos de execução e
autônomos. 2.2 Poder normativo não legislativo e o princípio da
legalidade. Regulamentação e regulação. 3 Ato administrativo. 3.1
Conceito. Regime jurídico. Espécies. 3.2 Elementos e requisitos. 3.3
Vícios dos atos administrativos. 3.4 Principais classificações dos atos
administrativos. 3.5 Procedimento administrativo. Fundamentos
constitucionais. 3.6 Contratos, consórcios e convênios. 4 Licitações. 4.1
Conceito e modalidades. 5 Formas de Provimento (segundo a Lei
Municipal 1010, de 17 de Abril de 2001). 7. Lei 8429/92, de 02 de
junho de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa). LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA: 1 Finalidade e princípios básicos da Previdência
Social. 2 Regime Geral de Previdência Social. 2.1 Segurados
obrigatórios. 2.2 Filiação e inscrição. 2.3 Conceito, características e
abrangência: empregado, empregado doméstico, contribuinte individual,
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trabalhador avulso e segurado especial. 2.4 Segurado facultativo:
conceito, características, filiação e inscrição. 2.5 Trabalhadores
excluídos do Regime Geral. 3 Empresa e empregador doméstico:
conceito previdenciário. 4 Financiamento da Seguridade Social. 4.1
Receitas da União. 4.2 Receitas das contribuições sociais: dos
segurados, das empresas, do empregador doméstico e do produtor
rural. 4.3 Salário-de-contribuição. 4.3.1 Conceito. 4.3.2 Parcelas
integrantes e parcelas não integrantes. 4.3.3 Limites mínimos e
máximos. 4.4 Competência do INSS e da Secretaria da Receita Federal.
5 Parcelamento de contribuições e demais importâncias devidas à
seguridade social. 6 Restituição e compensação de contribuições. 7
Infrações à legislação previdenciária. 8 Recurso das decisões
administrativas. 9 Plano de Benefícios da Previdência Social:
beneficiários, espécies de prestações, benefícios, Serviço Social,
Reabilitação Profissional, Justificação Administrativa, disposições gerais
e específicas, períodos de carência, salário-de-benefício, renda mensal
do benefício, reajustamento do valor dos benefícios. 10 Manutenção,
perda e restabelecimento da qualidade de segurado. 11 Lei nº
8.212/1991 e alterações posteriores. 12 Lei nº 8.213/1991 e alterações
posteriores. 13 Decreto nº 3.048/1999 e alterações posteriores. 14
Plano Simplificado de Previdência Social. DIREITO CIVIL: Conceito.
Negócio jurídico: espécies, manifestação da vontade, vícios da vontade,
defeitos e invalidade. Teoria da imprevisão. Ato jurídico: fato e ato
jurídico; modalidades e formas do ato jurídico. Efeitos do ato jurídico:
nulidade, atos ilícitos, abuso de direito e fraude à lei. Prescrição:
conceito, prazo, suspensão, interrupção e decadência. Obrigações:
conceito; obrigação de dar, de fazer e não fazer; obrigações alternativas,
divisíveis, indivisíveis, solidárias; cláusula penal. Extinção das
obrigações: pagamento - objeto e prova, lugar e tempo de pagamento;
mora; compensação, novação, transação; direito de retenção.
Responsabilidade Civil. Direitos reais. Posse da propriedade. Superfície.
Contratos em geral: disposições gerais; espécies; empréstimo;
comodato; mútuo; prestação de serviço; empreitada; mandato; fiança;
extinção. Assunção de dívida. Responsabilidade civil. Regime de bens
entre cônjuges. Garantias reais: 21 hipoteca, penhor comum, penhor
agrícola, penhor pecuniário, alienação fiduciária em garantia. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL: Jurisdição, competência, critérios determinativos
da competência, capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo,
capacidade postulatória do litisconsorte da assistência, da intervenção
de terceiros, da nomeação à autoria, da denunciação à lide, do
chamamento ao processo. Processo e procedimento. Procedimento
ordinário e sumaríssimo. Citação, notificação, intimações, defesa do
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réu, espécies de defesa, das exceções, da contestação, da reconvenção,
da prova, ônus da prova, dos recursos e suas espécies, da ação
rescisória. Processo de Execução. Ações Possessórias. Processo
Cautelar. Principais alterações dadas pela Lei Federal 13.105, de 16 de
Março de 2016 (Novo CPC). DIREITO TRIBUTÁRIO: Tributo: conceito e
espécies. O sistema tributário e os princípios constitucionais. Obrigação
tributária. Lançamento tributário. Responsabilidade Tributária.
Imunidade. Isenção, anistia e remissão. Infrações, sanções e crimes
tributários. Tributos Municipais. As limitações constitucionais ao Poder
de Tributário. Lei complementar 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal). Lei 6.830, de 22 de setembro de 1980 e
alterações. (Lei de Execução Fiscal). DIREITO DO TRABALHO E
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO: Sujeitos da relação de
emprego. Trabalhador autônomo, avulso, eventual e temporário.
Empregados domésticos. Trabalhador Rural. O empregador. Empresa,
estabelecimento.
Solidariedade
de
empresas.
Sucessão
de
empregadores. O Contrato de Trabalho. Elementos essenciais. Vícios e
defeitos. Nulidade e anulabilidades. Espécies do contrato de trabalho.
Remuneração. Formas de remuneração. Duração do Trabalho: jornada,
repouso, férias. Alteração do contrato de trabalho. Suspensão e
interrupção do contrato de trabalho. Término do contrato de trabalho.
Rescisão com ou sem justa causa. Aviso prévio. Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço. Procedimentos nos Dissídios individuais: reclamação,
audiência, sentença. Procedimentos nos dissídios coletivos. Sentença
individual. Sentença coletiva. Recursos no processo do Trabalho.
Súmulas (enunciados pertinentes). Ética profissiona
23.1.5 ESPECÍFICAS CONTADOR: Orçamento e Contabilidade
Pública. Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público
– NBCASP, Resoluções CFC nº .128, nº 1.129, nº1.130, nº 1.131, nº
1.132, nº 1.133, nº 1.134, nº 1.135, nº 1.136 e nº 1.137, Resolução
CFC nº 1.111, Resolução CFC nº 366/2011. DCASP - Demonstrações
Contábeis Aplicadas ao Setor Público - Portaria STN 634/2013, Portaria
STN 86/2014. Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF): principais conceitos, integração entre o
Planejamento e o Orçamento Público, transferências e destinações de
recursos públicos, endividamento público, gestão patrimonial, medidas
de transparência e controle da gestão pública , elaboração dos
demonstrativos do Anexo de Riscos Fiscais e de Metas Fiscais, do
Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido de Execução
Orçamentária, Resultado Nominal, Resultado Primário, Receita
Corrente Líquida, Alienação de Bens, Operações de Crédito, Limites.
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Princípios básicos de contabilidade: Balanço Patrimonial; Demonstração
do Resultado do Exercício; Demonstração de Lucros e Prejuízos
Acumulados; Plano de Contas Simplificado; Balancete: movimentação
das contas, apuração de saldos, contas patrimoniais e de resultado;
Escrituração; Operações com Mercadorias: Estoques e Apuração de
Custos; Análise e interpretação das demonstrações contábeis e análise
por meio de índices. Noções básicas sobre direito tributário: Sistema
Tributário Nacional; Competência Tributária da União, dos Estados e
dos Municípios; Tributo: conceito, espécies, impostos, taxas,
contribuição de melhoria, empréstimo compulsório, contribuições
sociais ou para fiscais. Fundamentos básicos de auditoria: Auditoria
Contábil; Auditoria de Gestão e Operacional; Normas Profissionais do
Auditor Interno – NBC P 3; Normas Técnicas da Auditoria Interna – NCB
T 12; Normas Relativas ao parecer; Relatórios de Auditoria Interna;
Finalidades e objetivos da Auditoria Governamental. Noções sobre
princípios orçamentários e contábeis: Plano Plurianual; Lei de Diretrizes
Orçamentárias; Lei Orçamentária Anual; Lei de Responsabilidade
Fiscal; Lei 4.320/64 – Contabilidade Pública. Elaboração e avaliação de
fluxo de caixa: Receitas; Contas a Receber; Contas a Pagar; Desembolso
– Custeio/Investimento; Custo Fixo; Custo Variável.
23.1.6 ESPECÍFICAS FISCAL TRIBUTÁRIO: Noções de serviços
administrativos e municipais. Normas gerais de direito tributário.
Tributos e outras receitas municipais. Legislação Tributária. Fato
gerador. Base de cálculo. Alíquota. Lançamentos - modalidades: por
declaração, de ofício e por homologação, revisão, atualização de valores
imobiliários, recursos contra lançamentos. Crédito tributário exigibilidade, extinção, pagamento, decadência, prescrição, exclusão,
anistia, remissão, cobrança judicial. Imunidade e isenção - Isenções:
unilaterais, bilaterais, subjetivas e objetivas. Incidência e não
incidência. Bitributação e "BIS IN IDEM". Parafiscalidade e
extrafiscalidade. Código Tributário Nacional e Código Tributário
Municipal Lei Complementar 002/2009. Lei Orgânica do Município.
23.1.7 ESPECÍFICAS FARMACEUTICO: Legislação: Constituição
Federal art. 196 a 200, Leis Orgânicas da Saúde: Lei Federal nº
8.080/1990, Lei Federal nº 8142/1990; Portaria GM nº 687/2006 –
Aprova a Política de Promoção da Saúde. A Estratégia de Saúde da
Família: Portaria nº 2488/GM/2011 - Aprova a Política Nacional de
Atenção Básica; Portaria nº 1.654, de 19 de julho de 2011 - Institui, no
âmbito do Sistema Único de Saúde, o Programa Nacional de Melhoria do
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Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) e o Incentivo
Financeiro do PMAQ-AB, denominado Componente de Qualidade do
Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável. Portaria nº 3.124, de 28
de dezembro de 2012 - Redefine os parâmetros de vinculação dos
Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) Modalidades 1 e 2 às
Equipes Saúde da Família e/ou Equipes de Atenção Básica para
populações específicas, cria a Modalidade NASF 3, e dá outras
providências. Organização de Almoxarifados, avaliação da área física e
condições adequadas de armazenamento. Controle de estoques de
medicamentos e material de consumo. Padronização dos itens de
consumo. Sistema de compra. Sistema de dispensação de
medicamentos e materiais de consumo. Sistema de distribuição de
medicamentos. Farmacologia. Conceitos: SUS, Vigilância Sanitária,
Vigilância Epidemiológica, Assistência Farmacêutica. Política de
medicamentos ‐ legislação para o setor farmacêutico. Educação em
saúde ‐ noções básicas. Estrutura física e organizacional e funções da
Farmácia Hospitalar. Seleção de medicamentos, germicidas e correlatos.
Programação e estimativas de necessidade de medicamento. Noções
básicas de epidemiologia. Farmacologia clínica e terapêutica.
Serviços/centros de informação de medicamentos. Farmacovigilância e
farmacoepidemiologia. A Farmácia Farmacotécnica e Tecnologia
Farmacêutica.
Misturas
intravenosas,
nutrição
parenteral
e
manipulação de citostáticos. Controle de qualidade dos produtos
farmacêuticos ‐ métodos físicos, químicos, físico‐químicos, biológicos e
microbiológicos.
Boas
Práticas
de
Fabricação
de
Produtos
Farmacêuticos. Conhecimentos gerais sobre material médico‐hospitalar.
Garantia de qualidade em farmácia hospitalar. Legislação farmacêutica.
O Sistema Único de Saúde: Aspectos históricos. Fundamentação
Jurídica e organizacional do SUS: Princípios e Diretrizes do SUS.
23.1.8 ESPECÍFICAS MEDICO CLINICO GERAL: Legislação do SUS:
Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis,
Conselhos de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em
Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção nosocomial do
trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas
cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório,
Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva,
Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose
diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites,
Insuficiência Hepática. Código da Ética Médica; Conhecimentos gerais
sobre: prontuário do paciente; transferência de paciente; atestado
médico (legislação); informações às famílias de paciente falecido;
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intercorrência na ausência do médico assistente; sigilo médico e segredo
profissional; remoção de paciente; responsabilidade do médico.
Indicadores de saúde pública; Portaria nº 1886 de 18 de dezembro de
1997, que aprova as normas e diretrizes do Programa de Agentes
Comunitários de Saúde e do Programa de Saúde da Família; Programa
de Saúde da Família, noções de medicina comunitária, verminoses,
noções de trabalho em equipe, noções de administração e planejamento
público, cronograma de atendimento, territorialização, visitas médicas
domiciliares, tuberculose e dermatologia. Organização dos serviços de
saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – princípios e diretrizes,
controle social; Indicadores de saúde. Sistema de notificação e de
vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: situação
atual, medidas e controle de tratamento; Planejamento e programação
local de saúde; Distritos sanitários e enfoque estratégico.
23.1.9 ESPECÍFICAS ENFERMEIRO: Legislação do SUS: Princípios e
diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção
Hospitalar, Higienização das mãos. Fundamentos e exercício da
enfermagem: Lei do exercício profissional - análise crítica. Código de
Ética - análise crítica. Epidemiologia e enfermagem. Estatística e
enfermagem. Teorias em enfermagem. Enfermeiro como líder e agente
de mudança. Concepções teórico-práticas da assistência de
enfermagem. Administração dos serviços de enfermagem: Políticas
públicas em saúde e sua evolução histórica. Lei orgânica de saúde a
partir da Constituição Federal de 1988. Processo social de mudança das
práticas sanitárias no SUS e na enfermagem. Administração de
materiais e enfermagem. Normas, rotinas e manuais - elaboração e
utilização na enfermagem. Teorias administrativas e enfermagem.
Organização dos serviços de enfermagem. Estrutura e funcionamento
dos serviços de enfermagem. Planejamento na administração e na
assistência de enfermagem em ambulatórios. Enfermagem e recursos
humanos - recrutamento e seleção. Enfermagem em equipe dimensionamento dos recursos humanos. Enfermagem, enfermeiro,
tomada de decisão na administração da assistência e do serviço.
Enfermagem na auditoria dos serviços e da assistência. Normas do
Ministério da Saúde para atuação: programa nacional de imunizações,
programa da mulher, programa da criança, programa do adolescente,
programa do idoso, programa DST e AIDS, programa de hanseníase,
programa de pneumologia sanitária, programa de hipertensão,
programa de diabético. Processo de enfermagem - teoria e prática.
Consulta de enfermagem. Participação do enfermeiro na CIPA.
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Emergências clínico-cirúrgicas e a assistência de enfermagem.
Primeiros socorros na empresa. Assistência integral por meio do
trabalho
em
equipes:
de
enfermagem,
multiprofissional
e
interdisciplinar. Planejamento do ensino ao cliente com vistas ao
autocuidado: promoção e prevenção da saúde.
23.1.10 ESPECÍFICAS NUTRICIONISTA: Administração de serviços
de alimentação: planejamento, organização, execução de cardápio e
procedimentos desde compras, recepção, estocagem e distribuição de
gêneros, saneamento e segurança na produção de alimentos, aspectos
físicos, métodos de conservação, técnica de higienização da área física,
equipamentos e utensílios. Técnica Dietética: conceito, classificação e
composição
química.
Características
organolipticas,
seleção,
conservação, Pré-preparo, preparo e distribuição dos alimentos. Higiene
dos alimentos, parâmetros e critérios para o controle higiênicosanitário. Sistema de análise de perigos em pontos críticos de controleAPPCC. Vigilância e Legislação Sanitária. Nutrição Normal: conceito de
alimentação e nutrição, critério e avaliação de dietas normais e
especiais, Leis da alimentação. Nutrientes: definição, propriedades,
biodisponibilidade, função, digestão, absorção, metabolismo, fontes
alimentares e interação. Nutrição materno-infantil; crescimento e
desenvolvimento em toda faixa etária. Gestação e lactação, nutrição do
lactente e da criança de baixo peso. Desnutrição na infância.
Organização, planejamento e gerenciamento do Lactário e Banco de
Leite Humano. Nutrição em Saúde Pública: noção de epidemiologia das
doenças nutricionais, infecciosas, má nutrição proteico-calórica,
anemias e carências nutricionais. Vigilância nutricional. Atividades de
nutrição em programas integrados de saúde pública. Avaliação
nutricional. Epidemiologia da desnutrição proteico-calórica. Avaliação
dos estados nutricionais nas diferentes faixas etárias. Dietoterapia:
princípios básicos e cuidados nutricionais nas enfermidades e na 3ª
idade e atividades do nutricionista na EMTN. Modificação da dieta
normal e padronização hospitalar. Nutrição enteral: indicação, técnica
de administração, preparo e distribuição. Seleção e classificação das
fórmulas enterais e infantis. Ética profissional
23.1.11 ESPECÍFICAS PSICOLOGO: Legislação: Constituição Federal
art. 196 a 200, Leis Orgânicas da Saúde: Lei Federal nº 8.080/1990, Lei
Federal nº 8142/1990; Portaria GM nº 687/2006 – Aprova a Política de
Promoção da Saúde. A Estratégia de Saúde da Família: Portaria nº
2488/GM/2011 - Aprova a Política Nacional de Atenção Básica;
Portaria nº 1.654, de 19 de julho de 2011 - Institui, no âmbito do
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Sistema Único de Saúde, o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e
da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) e o Incentivo Financeiro do
PMAQ-AB, denominado Componente de Qualidade do Piso de Atenção
Básica Variável - PAB Variável. Portaria nº 3.124, de 28 de dezembro de
2012 - Redefine os parâmetros de vinculação dos Núcleos de Apoio à
Saúde da Família (NASF) Modalidades 1 e 2 às Equipes Saúde da
Família e/ou Equipes de Atenção Básica para populações específicas,
cria a Modalidade NASF 3, e dá outras providências Infância,
adolescência. As inter‐relações familiares: casamento, conflito conjugal,
separação, guarda dos filhos. A criança e a separação dos pais. A
criança e o adolescente vitalizados. Natureza e origens da tendência
antissocial. Os direitos fundamentais da criança e o do adolescente. O
trabalho do psicólogo em equipe multiprofissional. Psicodiagnóstico –
técnicas utilizadas. A entrevista psicológica. Teoria da Personalidade,
Teorias e Técnicas Psicoterápicas. Diferenças individuais e de classes.
Noções de cidadania, cultura e personalidade: “status”, papel e o
indivíduo. Fatores sociais da anormalidade. Interação social. A
psicologia social no Brasil.
23.1.12 ESPECÍFICAS ODONTOLOGO: Legislação do SUS: Princípios
e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção
Hospitalar, Higienização das mãos. Traumatismo em dentes
permanentes jovens. Dentística restauradora ‑ diagnóstico e
tratamento. Ortodontia preventiva. Níveis de prevenção. Erupção
dental. Oclusão. Semiologia ‑ exame do paciente. Técnicas
radiográficas. Prevenção das doenças periodontais. Prevenção da cárie
dental. Diagnóstico das lesões agudas da cavidade bucal. Anatomia em
cirurgia oral. Avaliação pré-operatória. Técnicas Anestésicas. Alterações
periodontais agudas. Diagnóstico e tratamento dos problemas de origem
endodontica. Placa bacteriana. Controle de placa - meios físicos e
químicos. Epidemiologia da cárie e doença periodontal. Exodontia:
técnicas e acidentes. Esterilização e desinfecção em odontologia. Perícia
odontológica: no foro criminal, trabalhista e civil. Responsabilidade
profissional. Doenças Ocupacionais, Normas Técnicas de Avaliação de
incapacidade laborativa; Fundamentos de Normas Técnicas Periciais.
23.1.13 ESPECÍFICAS ASSISTENTE SOCIAL: O processo de trabalho
do Serviço Social: aspectos teórico-metodológicos e ético-políticos;
instrumentalidade; estratégias de ação do Serviço Social; dimensões da
competência profissional - planejamento, execução, pesquisa; a
legislação profissional; a atuação do assistente social na esfera estatal;
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ética e direitos humanos. As políticas sociais e o Serviço Social:
organização e operacionalização das políticas sociais; o trabalho do
assistente social com os diferentes segmentos da população em situação
de vulnerabilidade social e de pobreza no campo das políticas sociais
setoriais e por segmentos; interdisciplinaridade e os novos sujeitos
sociais: conselhos de direitos e a rede social. Política Nacional de
Assistência Social; SUAS - Sistema Único da Assistência Social; Lei
8.742/93, Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS); Família, Rede,
Laços e Políticas Públicas; Violência Doméstica; Estatuto do Idoso,
Estatuto da Criança e do Adolescente; Código de Ética Profissional do
Assistente Social; Programas Governamentais de Transferência de
Renda.
23.1.14 ESPECÍFICAS TESOUREIRO: DIREITO CONSTITUCIONAL
Princípios do Estado Democrático de Direito. Constituição: Conceito,
Classificação,
Aplicabilidade
e
Interpretação
das
Normas
Constitucionais, Poder Constituinte. Conceito, Finalidade, Titularidade
e Espécies. Reforma da Constituição. Cláusulas Pétreas. Supremacia da
Constituição. Controle de Constitucionalidade. Sistemas de Controle de
Constitucionalidade. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ação
Declaratória de Constitucionalidade. Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental. CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA: Princípios
Fundamentais; Dos Direitos e Garantias Fundamentais; Da
Organização do Estado; Da Organização dos Poderes; Da Tributação e
do Orçamento; Da Ordem Econômica e Financeira. ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA: organização administrativa -centralização e descentralização.
Administração direta e indireta. Princípios que regem a Administração
Pública. Responsabilidade civil do Estado. Poderes e deveres da
Administração. Servidores Públicos: vínculo jurídico (estatutário,
trabalhista e temporário); quadro funcional, direitos e deveres; ética e
responsabilidade social. Responsabilidade civil, penal e administrativa
do servidor público. Atos administrativos: conceito, requisitos,
elementos, pressupostos, atributos, méritos e classificação; vinculação e
discricionariedade; anulação, revogação e invalidação. Disposições
constitucionais referentes aos servidores públicos. Contratos e
Licitações Públicas. Contratos e Licitações Públicas. Lei De Licitações e
Contratos (8.666/93) e suas alterações, Lei do Pregão (10.520/2002),
Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (Lei
Complementar 123/2006), Registro de Preço (Decreto 7.892/2013).
CONTABILIDADE
PÚBLICA:
os
princípios
fundamentais
de
contabilidade, os objetivos da contabilidade, formalidades da
escrituração
contábil,
variações
patrimoniais
qualitativas
e
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quantitativas, o exercício social e as demonstrações financeiras, a
estrutura do balanço patrimonial, a estrutura da demonstração do
resultado do exercício. Conceitos e objetivo da Contabilidade Pública.
Campo de atuação, regimes adotados pela contabilidade pública,
Exercício financeiro. Controle Interno e Externo. Receitas Públicas:
Classificação econômica - receita orçamentária e extra orçamentária.
Receitas Correntes e de Capital. Despesas: Classificação econômica Despesas Correntes e de Capital. Estágio das Despesas:
Empenhamento. Liquidação e Pagamento. Tipos de empenho de
despesas: Ordinário Global, Estimativo. Despesas por adiantamento.
Restos a Pagar e processados não processados, pagamentos de Restos a
Pagar. Noções sobre conciliação bancária - cheques e documentos
bancários. LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 4.320/1964 - Orçamento,
Receita e Despesa Pública; Lei Complementar n° 101-2000 - Estabelece
normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal; Código Tributário Nacional; Código Tributário do
Municipal. Lei de Improbidade Administrativa: Lei n. 8.429/92.
Conhecimentos de Informática;
23.1.15 ESPECÍFICAS PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL: Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diretrizes Curriculares
Nacionais Gerais para o Ensino Básico (Resolução CNE/CEB nº 4 de 13
de julho de 2010). Lei n° 11645/2008. Educação, sociedade e cultura. A
natureza do trabalho pedagógico: fundamentação filosófica, política,
social e educacional. Teorias da aprendizagem. Psicologia da
aprendizagem. Pedagogia Social Contribuições de Piaget e Vygotsky e
Paulo Freire à Educação. Políticas públicas Inclusivas de educação.
Currículo: concepções, relações de poder, transdisciplinaridade
transversalidade. Pedagogia e Intervenção social. Relação escola-família
e escola-cultura. Violência intraescolar. Estatuto da Criança e do
Adolescente. Aspectos relevantes da legislação do FUNDEB. Integração
docente e discente. Modalidades de gestão. Cotidiano da escola:
conselho de classe, reuniões pedagógicas, treinamento, planejamento,
avaliação e acompanhamento. A construção do projeto políticopedagógico. Análise de erros. Aprendendo a aprender. Princípios éticos
profissionais. Concepção Histórico Cultural.
23.1.16 ESPECÍFICA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL:
Pensadores da Educação e suas concepções. Correntes teóricas da
educação. Relação ensino aprendizagem. Fases do desenvolvimento e
sua relação com a aprendizagem. Projeto Político Pedagógico concepções, importância, papel. Concepções de currículo. Concepções
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de avaliação. Conceito de interdisciplinaridade. Conceito de
transdisciplinaridade. Lei de diretrizes e bases da educação nacional.
Estatuto da Criança e do Adolescente. Educação Especial. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Básica e documentos
relacionados. Princípios que fundamentam as práticas na educação
infantil. Concepção do Educar na escola. Concepção de cuidar na
educação infantil. Diferença entre Educar e Cuidar. Necessidades e
características de crianças de 0 a 5 anos. Conceitos de Creche,
Educação Infantil e escola e sua relação com a família. As fases do
desenvolvimento e sua relação com a construção da autonomia.
Funções e papeis das instituições de Educação Infantil para cada etapa
dos 0 aos 5 anos. Referencial Curricular Nacional para a Educação
Infantil.
23.1.17 ESPECÍFICAS TECNICO EM ENFERMAGEM: A inserção dos
serviços de enfermagem no Sistema Único de Saúde (SUS). Código de
Ética dos profissionais de enfermagem e Lei do exercício profissional.
Política de humanização do SUS. Funcionamento dos sistemas:
locomotor, pele e anexos, cardiovascular, linfático, respiratório, nervoso,
sensorial, endócrino, urinário e órgãos genitais. Agentes infecciosos e
ectoparasitos (vírus, bactérias, fungos, protozoários e artrópodes).
Doenças transmissíveis pelos agentes infecciosos e ectoparasitos.
Saneamento básico. Educação em saúde. Conceito e tipo de imunidade.
Programa de imunização. Noções básicas sobre administração de
fármacos: efeitos colaterais e assistência de enfermagem. Procedimentos
técnicos de enfermagem. Assistência integral de enfermagem à saúde:
da criança e do adolescente, da mulher, do adulto, do idoso e mental.
Assistência ao indivíduo, família e comunidade com transtornos:
agudos, crônicos degenerativos, mentais, infecciosos e contagiosos.
Assistência de enfermagem no pré, trans e pós-operatório. Assistência
de enfermagem em urgência e emergência. Biossegurança: conceito,
normas de prevenção e controle de infecção. Classificação de artigos e
superfícies hospitalares aplicando conhecimentos de desinfecção,
limpeza, preparo e esterilização de material. Preparação e
acompanhamento de exames diagnósticos. Noções de administração e
organização dos serviços de saúde e de enfermagem.
23.1.18 ESPECÍFICAS OFICIAL ADMINISTRATIVO: Protocolo e
recepção de documentos. Classificação, codificação e catalogação de
papeis e documentos. Gestão do patrimônio, cadastro, convênios e
contratos. Técnicas de arquivamento: classificação e organização.
Noções de procedimentos administrativos e processos administrativos.
Página 41 de 53

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA – SC
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 001 -2016
Noções sobre estruturas organizacionais e noções sobre recursos
humanos: recrutamento, seleção e desenvolvimento de pessoal.
Normas específicas para redação de correspondência oficial. Técnicas
de atendimento ao público Noções de Arquivo. Noções de informática.
Uso, em nível de usuário dos programas: Microsoft Word, Microsoft
Excel, Microsoft Acess, Microsoft Power Point. Internet.
23.1.19 ESPECÍFICAS AUXILIAR DE ENSINO:
Objetivos e
funcionamento dos Núcleos de Educação Infantil e Escolas Infantis;
Higiene e saúde infantil; Primeiros Socorros; desenvolvimento geral da
criança: motor, social, emocional e intelectual; brincadeiras de roda,
conto para criança, pintura, desenho, uso de: sucata, colagem, teatro,
dança e outras atividades recreativas; Técnica de contar história;
relacionamento com o público em especial pais e servidores;
Colaboração em todo trabalho educativo sob a coordenação de Diretor
ou Coordenador. Lei Federal Nº 8069 DE 13/07/90 - “Estatuto da
Criança e do Adolescente”.

23.2

CARGOS DE NIVEL FUNDAMENTAL
23.2.1 LINGUA PORTUGUESA: Leitura, compreensão e interpretação
de textos. Linguagem verbal e não verbal. Recursos que estabelecem a
coesão do texto. Ortografia das palavras. Nova Ortografia. Estabelecer
concordância nominal e verbal. Acentuação gráfica das palavras.
23.2.2 MATEMÁTICA - Adição, subtração, multiplicação e divisão.
Problemas com as quatro operações. Regra de três simples e composta.
Cálculo de áreas. Juros e porcentagem.
23.1.1 LEGISLAÇÃO: Estatuto dos Servidores Públicos (Lei 1010,
de 17 de Abril de 2001) e Lei Orgânica do Município de Morro da
Fumaça - SC.
23.1.2 ESPECÍFICAS
ELETRECISTA:
Comandos
elétricos;
Eletricidade básica; Instalação e manutenção elétrica industrial;
Instalação e manutenção elétrica predial; Instrumentos de medidas
elétricas; Leitura e interpretação de projetos elétricos; Noções de CLP;
Norma regulamentadora 10 –NR 10 básico; Prática na indústria;
Relações interpessoais; Sistema de proteção elétrica. NR-12. Conceitos
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básicos de eletrônica analógica e digital; Máquinas elétricas:
transformadores, máquinas síncronas, máquinas de corrente contínua
e motores de indução; Inversores de Frequência; Conhecimentos
básicos da norma ABNT NBR-5410; Retificadores, baterias e NoBreaks;
Conhecimentos de aterramento de equipamentos; Circuitos elétricos de
corrente contínua; Circuitos elétricos de corrente alternada; Circuitos
trifásicos.
23.2.3 ESPECÍFICAS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS e
ZELADOR: Noções gerais de higiene, limpeza e conservação; Noções
gerais de organização e disciplina geral; Uso adequado de materiais de
limpeza; Prevenção de acidentes; Meio ambiente; Ética e cidadania;
Segurança no ambiente de trabalho: Utilização de equipamentos de
proteção individual; Manuseio e segurança no uso de utensílios e
equipamentos; Noções básicas de prevenção de acidentes no trabalho.
23.2.4 ESPECÍFICAS PARA ZELADOR DE ESCOLA: Noções básicas
de uma alimentação saudável. Higiene, saúde corporal e cuidado
pessoal no ambiente de trabalho; Higiene e limpeza da cozinha, do
refeitório e áreas afins; Higiene e limpeza dos utensílios e dos
equipamentos; Higiene dos alimentos; Higiene na manipulação dos
alimentos. Segurança no ambiente de trabalho: Utilização de
equipamentos de proteção individual; Manuseio e segurança no uso de
utensílios e equipamentos; Noções básicas de prevenção de acidentes
no trabalho.
23.2.5 ESPECÍFICAS PEDREIRO: Equipamentos e materiais
utilizados na atividade; Conceito básico sobre Desenho Técnico, Planta
Baixa, Cortes e Fachadas; Ferramentas de Trabalho; Conhecimentos
Sobre Assentamento de tijolos; Ligação de Paredes em Ângulo Reto e em
Cruz; Conhecimento Sobre Divisão, Tipo de Bloco de Concreto e
Argamassas: reparação da Argamassa; Assentamento de Parede de
Bloco de Concreto; Construção de Parede de Canto em Ângulo Reto com
Bloco de Concreto; Conhecimento Sobre Argamassa de Reboco,
Chapisco; Pontos de Mestras; Noções básicas de higiene: pessoal,
ambiental, de utensílios e equipamentos. Segurança do trabalho:
Identificação e utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) e
equipamentos de proteção coletiva (EPC). Preparação do local de
trabalho.
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23.2.6 ESPECÍFICAS MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINAS:
Legislação de Trânsito. Código de Trânsito Brasileiro e demais
legislações referentes à condução de veículos. Sistema Nacional de
Trânsito. Normas Gerais de Circulação. Sinalização. Veículos,
licenciamento, habilitação. Regras de circulação. Deveres e proibições,
infrações e penalidades. Medidas e processos administrativos. Direção
defensiva. Primeiros socorros. Preservação do meio ambiente. Direitos
Humanos e Cidadania no trânsito. Noções sobre funcionamento do
veículo. Transporte de urgência e emergência.
23.2.7 ESPECÍFICAS MECÂNICO: Injeção eletrônica; motores:
diesel, aspirado e turbinado; transmissão; suspensão; cambio e
embreagem; freios: mecânico, ar e hidráulico; cabeçotes: diesel, gasolina
e álcool; caixa de direção: mecânica e hidráulica para máquinas
pesadas (pneus e esteira); conhecimento em ferramentas mecânicas,
hidráulica e de precisão. Lubrificação. Solda.
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ANEXO VIII
AVALIAÇÃO DE APTIDÃO PRÁTICA
1. A Avaliação Prática terá caráter eliminatório, tendo como objetivo comprovar
conhecimento e aptidão prática dos assuntos específicos da função do cargo,
conforme critérios constantes no presente anexo.
2.

Os cargos submetidos à Avaliação Prática estão especificados no Anexo II.

3. O candidato que não comparecer à etapa de Avaliação Prática será
considerado ELIMINADO do CONCURSO PÚBLICO.
4. Os critérios, local, data e horário para realização das Avaliações Práticas dos
cargos que serão submetidos aos referidos testes, serão divulgados nos locais
especificados no item 7 do presente Edital em período estabelecido no Anexo I.
5. Os casos de alterações psicológicas ou fisiológicas do candidato (estados
menstruais, indisposições, cãibras, contusões, ou qualquer outra queixa de
estado físico ou emocional do candidato, etc.), bem como qualquer outra condição
que impossibilite o candidato de submeter-se aos testes ou diminua sua
capacidade física e/ou orgânica, não serão levados em consideração e, portanto,
nenhum tratamento diferenciado ou realização posterior da prova de esforço
físico, será concedido por parte da organização.
6. Os trajes e calçados para a realização dos testes serão de livre escolha do
candidato e deverão ser adequados para a execução das Atividades Avaliadas.
7. Para a entrada no local de realização da Avaliação Prática, o candidato
deverá apresentar, obrigatoriamente, documento de identificação e se solicitada, a
respectiva confirmação de inscrição.
7.1
São considerados válidos para apresentação e identificação do
candidato no dia da realização Avaliação Prática os mesmos documentos
utilizados para identificação na Avaliação Escrita Objetiva, especificados no
Anexo VII, item 9.
8. O local de realização dos testes será de acesso exclusivo dos candidatos
convocados e da equipe realizadora dos testes. Acompanhantes e visitantes
poderão permanecer somente nas áreas designadas pela comissão organizadora.
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ANEXO IX
AVALIAÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA
1. A Avaliação de Aptidão Física terá caráter eliminatório, tendo como objetivo
comprovar a aptidão do candidato para o desenvolvimento das atividades dos
Cargos objeto deste certame, conforme critérios constantes no Anexo II.
2. Ao resultado de Avaliação de Aptidão Física não será atribuído ponto ou
nota, sendo o candidato considerado APTO ou INAPTO.
3. Os critérios, local, data e horário para realização das Avaliações de Aptidão
Física dos cargos que serão submetidos aos referidos testes, serão divulgados nos
locais especificados no item 7 do presente Edital em período estabelecido no
Anexo I.
4. O candidato a ser submetido a etapa de Avaliação de Aptidão Física deverá
apresentar-se para a realização nos dias e horários a serem oportunamente
indicados nas convocações a serem divulgadas, nos instrumentos de Publicação
Oficial deste certame descrito no item 8 deste Edital, com roupas leves e calçados
adequados a prática de exercícios físicos.
5. O Candidato que não comparecer a etapa de Avaliação de Aptidão Física será
ELIMINADO deste CONCURSO PÚBLICO.
6. A critério da FAEPESUL as Avaliações de Aptidão Física poderão ser
filmadas e/ou gravadas.
7. A FAEPESUL nomeará examinadores para avaliar a aptidão física dos
candidatos.
8. Para ser considerado APTO na Avaliação de Aptidão Física, o candidato,
conforme o sexo, deverá realizar quantificação mínima de exercícios
estabelecidos, em perfeito movimento, apurado por examinador destinado para a
avaliação acima citada.
9. Os casos de alterações psicológicas ou fisiológicas (estados menstruais,
indisposições, cãibras, contusões, ou qualquer outra queixa de estado físico ou
emocional do candidato, etc.), bem como qualquer outra condição que
impossibilite o candidato de submeter-se aos testes ou diminua sua capacidade
física e/ou orgânica, não serão levados em consideração e, portanto, nenhum
tratamento diferenciado será aceito para a realização posterior da prova de
esforço físico.
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10.
As condições meteorológicas não influenciarão na Avaliação de Aptidão
Física, salvo se decorrentes de força maior, eivados de expresso parecer
fundamentado e lavrado pela FAEPESUL publicado nos locais indicados no item
8 deste Edital.
11.
Os trajes e calçados para a realização dos testes físicos serão de livre
escolha do candidato, entretanto recomenda-se serem adequados para a
realização dos testes físicos.
12.
A realização de qualquer exercício preparatório para os testes será de
responsabilidade do candidato. Os imprevistos ocorridos durante os testes físicos
serão decididos pelos examinadores previamente designados pela FAEPESUL.
13.
O local de realização dos testes será de acesso exclusivo dos candidatos
convocados e da equipe coordenadora e realizadora dos testes. Acompanhantes e
visitantes poderão permanecer somente nas áreas designadas pela comissão
organizadora.
14.
No dia do teste será realizada 01 (uma) demonstração no início da
Avaliação, pela equipe examinadora com a finalidade de dirimir qualquer dúvida
quanto a perfeita execução do teste. Não serão realizadas outras demonstrações
além da prevista neste Edital, salvo critério exclusivo da FAEPESUL.
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ANEXO X
AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
1.
A Avaliação de Títulos terá caráter classificatório, conforme critérios
constantes no presente anexo.
2.
Os Cargos que terão computo de pontuação concernente à Avaliação de
Títulos estão especificados no Anexo II.
3.
Participarão da Avaliação de Títulos os candidatos classificados na etapa de
Avaliação Escrita Objetiva.
4.
O Candidato deverá reunir os Títulos objeto desta avaliação em Cópia
Autenticada ou Cópia Simples em conjunto com o Documento Original para
comprovar sua autenticidade e protocola-los no Posto de Atendimento
especificado no item 4 deste Edital.
5.
A Recepção dos Títulos deverá obedecer ao cronograma estabelecido
conforme Anexo I do presente Edital.
6.
A Avaliação de Títulos será apurada por Avaliadores designados pela
FAEPESUL, através da análise dos documentos protocolados.
7.
Somente serão considerados, para efeitos de pontuação, os títulos
concluídos até a data da publicação do presente Edital.
8.
A não apresentação de documentos para a Avaliação de Títulos pelo
candidato o sujeitará apenas a classificação obtida no resultado da Avaliação
Escrita Objetiva do CONCUSO PÚBLICO.
9.
Uma vez entregues os títulos, não serão aceitos acréscimos, modificação
e/ou substituição de documentos.
10. Os títulos entregues deverão possuir paginação, podendo ser escrito a mão,
para organização e maior clareza na avaliação da Comissão.
11. Os títulos devem ser entregues juntamente com a ficha de avaliação,
constante no Anexo XI, preenchido e dentro de envelope não transparente.
12.
vez.

A Comissão avaliará separadamente os títulos, pontuando-os uma única
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12.1
Não serão avaliados título exigido como requisito para provimento
do cargo;
12.2
Não serão avaliados título de graduação, especialização, mestrado e
doutorado, não reconhecidos pelo MEC, ou que a instituição educacional
esteja em processo de reconhecimento;
12.3
Os títulos de mestrado e doutorado obtidos no exterior deverão ser
validados por instituição nacional, na forma da lei.
12.4
Os documentos redigidos em língua estrangeira deverão ser
acompanhados por tradução feita por tradutor oficial.
13. A Nota máxima que poderá ser aferida ao candidato na Prova de Títulos é
de 3,0 (três) pontos não sendo permitida a soma de pontuação de títulos.
14.
A avaliação dos títulos de pós-graduação em nível de especialização,
mestrado ou doutorado não é cumulativa e é limitada a um único título de pósgraduação. Caso o candidato entregue mais de um título, será avaliado
unicamente o de maior valor acadêmico.
15. O resultado será a soma aritmética entre os pontos obtidos na Avaliação
Escrita Objetiva e Avaliação de Títulos.
16.

Consta abaixo a tabela de pontuação dos títulos apresentados:
Titulação
Pontuação

Certificado de curso de Pós-Graduação, em nível de Doutorado na
disciplina em que se inscreveu ou na área de Educação.
Diploma ou certificado de curso de Pós-Graduação, em nível de Mestrado,
na disciplina em que se inscreveu ou na área de Educação.
Certificado de curso de Pós-Graduação, em nível de Especialização na
disciplina em que se inscreveu ou na área de Educação.
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ANEXO XI
FORMULÁRIO DE ENTREGA DE TÍTULOS
MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA - SC
CONCURSO PÚBLICO EDITAL N o 001/2016
FICHA DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
Identificação do candidato:
Número de inscrição:
Cargo:
Nome:
Telefones de contato:

E-mail:

Documentos entregues:
Cod
Nome do Título
01
02
03

Páginas Valor

Qtd

Nota
Atribuída*

Diploma de Doutorado
3,0
Diploma de Mestrado
2,0
Diploma de Especialização
1,0
NOTA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
* Campo reservado a comissão

Local, data e hora do recebimento:
Local:

Data:

Hora:

Ao assinar, concordo que li o Anexo X, referente à Avaliação de Títulos, bem como todo o
Edital e concordo com as regras nela exposta.

Assinatura do Candidato
-- - - - - - - - - - -- - -- - - -- - --- --- --- -- -- --- -- --- -- -- -- -- -- -- - --- - -- -- - -- -- -- - - Comprovante de Entrega

Protocolo:

Horário:

Inscrição:

Nome:_________________________________________
Quantidade de Páginas Entregues:____________
_________________________
Responsável Faepesul
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ANEXO XII
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
1. Caberá interposição de recursos à FAEPESUL no prazo de 2 (dois) dias
úteis, no horário e local definido no item 4 deste Edital, contados a partir da data
de publicação, a respeito:
a) Revisão do edital;
b) Revisão do indeferimento de inscrição;
c) Revisão de questão da avaliação escrita objetiva;
d) Resultado de etapa;
2. Os recursos deverão ser entregues e protocolados pessoalmente pelo
candidato ou por seu procurador, expressamente designado, no Posto de
Atendimento ao Candidato.
3. O recurso deverá obedecer ao padrão estabelecido pela FAEPESUL,
constante do Anexo XIII deste Edital, devendo ser observados, entre outros, os
seguintes requisitos:
a) Duas vias assinadas, preferencialmente datilografadas ou digitadas;
b) Fundamentar, com argumentação lógica e consistente;
c) Apresentar recursos individuais, para questões diferentes (se for o
caso).
d) Estar relacionado ao próprio impetrante.
4. Os recursos que não estiverem de acordo com o disposto nos itens acima
serão liminarmente indeferidos.
5. Não será aceito pedido de recurso de qualquer natureza, via fax, correios
eletrônicos, ou apócrifos.
6. Somente será apreciado o recurso que for expresso em termos convenientes
e que aponte as circunstâncias que o justifique, bem como, tiver indicado o
número de sua inscrição, telefone e/ou e-mail para contato.
7. O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito, sendo
considerada a data e hora de seu protocolo.
8. As decisões dos recursos estarão disponíveis ao candidato no Posto de
Atendimento e resultado, na forma de extrato, publicado nos locais especificados
no item 8 deste Edital.
9. Se do exame do recurso resultar a anulação de item integrante de Avaliação,
a pontuação correspondente a esse item será atribuída a todos os candidatos.
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ANEXO XIII
MODELO DO FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA - SC
CONCURSO PÚBLICO (EDITAL – 001/2016)
FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
Protocolo: _______________
Solicitação:
REVISÃO DO EDITAL
REVISÃO DO INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO
REVISÃO DE QUESTÃO DA AVALIAÇÃO ESCRITA OBJETIVA
RESULTADO DE ETAPA
Especificar:
OUTROS.

Identificação do Candidato:
Número de inscrição:
Nome:
Telefones de contato:

E-mail:

Local, data e hora:
Local:

Data:

Hora:

Termo:
Ao assinar, concordo que li o Anexo XII, referente ao procedimento de interposição de
recursos, bem como todo o Edital e concordo com as regras nele exposto.
__________________________________________
Assinatura do Candidato
Comprovante de Entrega
Protocolo:

Horário:

Nome:
Data:

____________________________
Responsável Faepesul
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ANEXO XIV
DAS EXIGENCIAS E DOCUMENTOS PARA ADMISSÃO
1. Homologado o resultado, a municipalidade, havendo necessidade, chamará o
concursado para o exercício do cargo, por ordem decrescente de classificação, o
qual será nomeado na forma mencionada neste Edital.
2.

Por ocasião da posse, o candidato nomeado deverá apresentar:
2.1 Foto 3x4
2.2 Comprovação de nacionalidade brasileira: certidão de nascimento ou
casamento;
2.3 Comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos completos: carteira
de identidade;
2.4 CPF
2.5 Comprovante de Residência
2.6 Quitação com as obrigações militares e eleitorais: Título de Eleitor,
Comprovação da Quitação Eleitoral e Fotocópia do Alistamento Militar
Militar ou Reservista;
2.7 Comprovação do nível de escolaridade exigido nos termos deste Edital;
2.8 Declaração de inexistência ou acumulação ilícita de cargos;
2.9 Carteira Profissional
2.10 Cartão do PIS/PASEP
2.11 Declaração do Imposto de Renda
2.12 Atestado médico de saúde física e mental de capacidade laboral;

3. O não cumprimento dos requisitos disciplinados no item 2 impede a posse
do candidato.
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