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EDITAL Nº 001/2015 DE PROCESSO SELETIVO 
(Incluindo Retificação 01/2015) 

Abre inscrições e define normas para o Processo Seletivo 
destinado ao provimento de vagas temporárias do Quadro de 
Pessoal do Magistério e outros cargos do quadro de pessoal da 
Prefeitura Municipal de Correia Pinto, Santa Catarina e dá 
outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORREIA PINTO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 

atribuições legais, torna público que realizará o Processo Seletivo para provimento de vagas 
temporárias de excepcional interesse público do quadro de pessoal do município de Correia Pinto, de 
acordo com a Lei Municipal n.º 1010/2001 de 03/10/2001 e Decreto n.º 0998/2015 de 28 de outubro 
de 2015 e mediante as condições previstas neste Edital. 
 

1.DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1. O Processo Seletivo será realizado sob a responsabilidade do Instituto O Barriga Verde-IOBV, 
localizado na Avenida Luiz Bertoli, 233, centro, município de Taió, Estado de Santa Catarina, 
tel./fax (47) 3562-1598, endereço eletrônico www.iobv.org.br, e-mail concursos@iobv.org.br, sob 
a supervisão da Comissão Municipal de Seletivo Público, nomeada pelo Decreto nº 0998/2015 
de 28 de outubro de 2015. 
 

1.2. A realização do certame seguirá as datas e prazos previstos de acordo com o seguinte 
cronograma:  
 

1.3. O cronograma é uma previsão e poderá sofrer alterações, dependendo do número de inscritos, 
de recursos, intempéries e por decisão da Comissão Especial para Supervisionar e Acompanhar a 
Realização do Processo Seletivo e da Comissão do Instituto O Barriga Verde, sendo de 
responsabilidade do candidato acompanhar suas alterações nos meios de divulgação do certame. 
 

1.4. O Edital do Processo Seletivo Público, os demais comunicados e avisos aos candidatos, a 
relação de inscritos, os gabaritos e provas, os julgamentos realizados, convocações e todos os 
demais atos do Processo Seletivo Público, serão publicados no sitio do Processo Seletivo na 
Internet: www.iobv.org.br.  

  Data 

Inscrições exclusivamente pela internet (on-line) no período de: 
17/11/15 a  
01/12/15  

Pagamento da taxa de inscrição para todos os candidatos prazo final dia:  02/12/15 

Vaga para Deficiente e condição especial para realizar a prova, prazo final para 
envio por sedex/AR do requerimento. 

01/12/15 

Prova de títulos, prazo final para envio do formulário e de títulos por SEDEX AR 
para a sede do IOBV  

01/12/15 

Listagem dos inscritos: divulgação das inscrições deferidas e indeferidas de todos 
os candidatos e Locais de provas 

04/12/15 

Recursos contra indeferimento das inscrições 
07 e 

08/12/2015 

Homologação das inscrições  09/12/15 

PROVAS ESCRITAS E PRÁTICAS 13/12/15 

Gabarito Preliminar divulgação no site Instituto O Barriga Verde (www.iobv.org.br). 14/12/15 

Recursos contra as questões e ao gabarito preliminar da prova objetiva escrita.  15 e 16/12/15 

Gabarito Definitivo da prova objetiva divulgação no site do Instituto O Barriga 
Verde (www.iobv.org.br). 

05/01/16 

Classificação Preliminar da prova escrita e pontuação de títulos 06/01/16 

Recursos contra a classificação preliminar da prova escrita e títulos 07 e 08/01/16 

Classificação Final  11/01/16 

Homologação do resultado final após 11/01/16 

http://www.iobv.com.br/
mailto:concursos@iobv.org.br
http://www.iobv.com.br/
http://www.iobv.com.br/
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1.5. O Edital do Processo Seletivo também será publicado no site da Prefeitura de Correia Pinto no 
mural Oficial da Prefeitura Municipal e sítio www.correiapinto.sc.gov.br e em caráter meramente 
informativo no sítio www.iobv.org.br e seus extratos serão publicados em órgão oficial de publicação 
no Diário Oficial do Município - DOM e nos jornais locais. 

1.6. A contratação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas deste certame atenderá a 
necessidade da Prefeitura Municipal, respeitada a ordem de classificação, podendo ser chamados 
mais candidatos aprovados, se houver necessidade para o serviço público, no decorrer do ano letivo 
de 2016. 

1.7. O prazo de validade do Seletivo é de 1 (um) ano, contado da publicação do ato de homologação 
do resultado final do Seletivo, prorrogável uma vez, por igual período, a critério da Administração 
Municipal de Correia Pinto – SC. 
 

2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA ADMISSÃO NOS CARGOS 

2.1. São requisitos básicos para investidura nos cargos a que se refere o presente Processo 
Seletivo: 

a) a nacionalidade brasileira; 
b) o gozo dos direitos políticos; 
c) a quitação com as obrigações militares e eleitorais; 
d) idade mínima de dezoito anos e inferior a setenta anos, observada a data de admissão; 
e) idoneidade moral a ser comprovada no ato da admissão, mediante a apresentação de atestado 

de antecedentes criminais, expedido pelo Fórum; 
f) ter sido aprovado no Seletivo Público, na forma estabelecida neste Edital; 
g) comprovar a formação exigida para o cargo; 
h) outros requisitos justificados pelas atribuições do cargo ou estabelecidos em lei. 

 
2.2 Ao confirmar sua inscrição on line, sob as penas da Lei, o candidato declarará: 
 

a) não ter sido dispensado no ano de 2015 por motivo de penalidade resultante de processo 
administrativo/sindicância e/ou por abandono ao serviço sem justificativa; 

b) não ter sofrido ou estar sofrendo processo administrativo disciplinar/sindicância; 
c) não ter apresentado tempo de serviço utilizado em processo de aposentadoria; 
d) conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste Edital. 

 

3. DOS CARGOS E VAGAS TEMPORÁRIAS 

3.1. A relação dos cargos com as exigências mínimas de formação, vencimento, carga horária, 
número de vagas, atribuições dos cargos, lotação, fundamento legal e outras informações constam 
nos anexos I e II deste Edital. 

3.2. A escolaridade e requisitos exigidos, conforme anexo I e legislação em vigor, deverão ser 
comprovados quando da convocação do candidato para admissão. 
 

4. DA INSCRIÇÃO 

4.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das instruções e 
das condições do Processo Seletivo Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital, bem 
como em eventuais aditamentos, comunicações, instruções e convocações relativas ao certame, que 
passarão a fazer parte do instrumento convocatório como se nele estivessem transcritos e acerca 
dos quais não poderá o candidato alegar desconhecimento. 
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4.2. Ao se inscrever o candidato concorda com o acesso por terceiros, por qualquer meio, dos seus 
dados de identificação, títulos apresentados, resultados das avaliações a que for submetido e 
classificação no presente Processo Seletivo Público. 

4.3. A participação no presente Processo Seletivo iniciar-se-á pela inscrição, que deverá ser efetuada 
no prazo e nas condições estabelecidas neste Edital. 

4.4. O candidato poderá se inscrever em até dois cargos, devendo realizar duas inscrições e 
recolher o valor da inscrição para cada cargo escolhido, havendo mais de duas inscrições para o 
mesmo candidato, será deferida (validada) as inscrições mais recentes, devidamente pagas. 

4.5. A inscrição somente será efetuada via Internet, no endereço eletrônico www.iobv.org.br, no 
período estabelecido no cronograma de atividades capítulo I deste edital. 

4.6. Para efetivar a sua inscrição, o candidato deverá seguir os seguintes passos: 

a) Acessar o site www.iobv.org.br, clicar em “concursos e seletivos”, em seguida em 
“inscrições abertas”, clicar em “Prefeitura Municipal de Correia Pinto”, na sequência escolher 
Edital 001/2015 Processo Seletivo, e clicar em “Edital Completo”. 

b) Ler atentamente o Edital verificando se atende a todos os requisitos e condições exigidos 
para assumir o cargo, bem como das regras constantes neste edital; 

c) Clicar em “Realizar Inscrição”. 
d) Preencher o Requerimento de Inscrição; 
e) Conferir atentamente os dados informados, o cargo escolhido e enviá-lo pela Internet; 
f) Imprimir o comprovante de inscrição que deve ficar em seu poder; 
g) Imprimir o boleto bancário da taxa de inscrição; 
h) Se desejar realizar outra inscrição, realizar todos os procedimentos anteriores novamente; 
i) Sair do sistema; 
j) Efetuar o pagamento da taxa de inscrição preferencialmente nas agências da Caixa 

Econômica Federal, até o dia do vencimento estabelecido no boleto. 
k) Manter o boleto que comprova o pagamento da taxa de inscrição em seu poder. 

4.6.1. Para os candidatos que não possuem acesso à Rede Mundial de Computadores (Internet) será 
disponibilizado um ponto de atendimento no Sindicato dos Servidores do Município de Correia Pinto - 
SEMCOP, sito à avenida Vitória Régia, 500, bairro Pró-Flor, fone (49) 9124-0834, no horário de 
expediente do Sindicato. 

 
4.6.2 O valor da taxa de inscrição: (PAGAR UMA TAXA PARA CADA CARGO) 

a) R$ 60,00 (sessenta reais) para os cargos de nível superior;    

b) R$ 50,00 (cinquenta reais) para os cargos de nível médio;  

c) R$ 40,00 (quarenta reais) para os cargos de nível fundamental;  

4.7. O pagamento da taxa de inscrição só poderá ser feito mediante a utilização do boleto de 
pagamento disponível no endereço eletrônico www.iobv.org.br, com o respectivo código de barras, 
até a data de vencimento constante no mesmo. 

4.7.1 O agendamento do pagamento e o respectivo demonstrativo não se constituem documentos 
comprobatórios do pagamento da taxa de inscrição. 

4.8. No caso de extravio do boleto original, uma segunda via poderá ser obtida no mesmo endereço, 
na área restrita do candidato. 

4.9. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade 
em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente. 

4.10. Para evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor 
de inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos e condições exigidos para 

http://www.iobv.org.br/
http://www.iobv.org.br/
http://www.iobv.org.br/
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assumir o cargo, bem como das regras constantes neste edital acompanhando as publicações e 
suas possíveis alterações. 

4.11 A inscrição só será aceita quando o Banco onde foi paga a taxa de inscrição confirmar o 
respectivo pagamento. 

4.12. Após o pagamento do boleto bancário, em até cinco dias o candidato poderá conferir, no site do 
concurso, na área do candidato, se os dados da inscrição foram recebidos e se o valor da inscrição 
foi pago, podendo imprimir seu comprovante definitivo de inscrição. 
 

4.13.  Demais disposições referente às inscrições 

4.13.1. É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via postal, via fax, via e-mail, ou por 
qualquer outra via não especificada neste edital. 

4.13.2.  As informações prestadas no preenchimento do Requerimento de Inscrição, são de inteira 
responsabilidade do candidato, podendo ser indeferida ou anulada a inscrição por seu 
preenchimento incompleto ou de forma indevida. 

4.13.3. A Comissão Municipal de Processo Seletivo e o IOBV, a qualquer tempo, poderão anular a 
inscrição, as provas e admissão do candidato, se verificada falsidade em qualquer declaração ou 
documento exigido neste edital. 

4.13.4.  As mudanças de endereço e/ou dados cadastrais deverão ser alteradas, na área restrita do 
candidato, até a data de realização da prova. 

4.13.5. O IOBV não se responsabilizará por solicitações de inscrição via Internet não efetivadas por 
falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação e outros fatores de ordem 
técnica que impossibilitarem a transferência dos dados ou a impressão dos documentos 
relacionados. 

4.13.6. O IOBV não se responsabilizará por boletos clonados por estelionatários, através de vírus no 
computador utilizado pelo candidato, devendo o candidato conferir o código de barras e se o boleto é 
da Caixa Econômica Federal, cujo código de barras deve iniciar pelo número do banco ou seja 104. 

4.13.7. Para evitar transtornos ao candidato aconselha-se que faça sua inscrição antecipadamente. 

4.13.8. O candidato, após efetuar o pagamento da inscrição não poderá, sob qualquer pretexto, 
pleitear a troca de cargo e/ou a devolução da importância recolhida uma vez que, o valor da inscrição 
somente será restituído em caso de anulação plena do Seletivo Público.  

4.13.9. A inscrição implica no conhecimento e aceitação das regras e condições estabelecidas neste 
edital, seus termos aditivos, convocações bem como avisos publicados no endereço eletrônico do 
Processo Seletivo, que passarão a fazer parte do instrumento convocatório como se nele estivessem 
transcritos, a acerca dos quais o candidato não poderá alegar desconhecimento, sendo sua 
responsabilidade manter-se informado, acompanhando as divulgações no site oficial 
www.iobv.org.br. 

4.13.10. Será cancelada a inscrição do candidato que:  

a) Efetuar o pagamento da taxa de inscrição com cheque sem a provisão de fundos, 
agendamentos não compensados ou com qualquer outra irregularidade; 

b) Prestar declarações falsas, inexatas, adulterar qualquer documento informado ou apresentado 
ou que não satisfizer as condições estabelecidas neste Edital. 

4.13.11. No caso de cancelamento da inscrição serão anulados todos os atos dela decorrentes, a 
qualquer tempo, mesmo que o candidato tenha sido classificado e que o fato seja constatado 
posteriormente. 
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4.13.12. As inscrições poderão ser prorrogadas por necessidade de ordem técnica e/ou operacional 
o que poderá ser feito sem prévio aviso bastando, para todos os efeitos legais, a comunicação de 
prorrogação feita no site www.iobv.org.br e http://www.correiapinto.sc.gov.br. 

4.14. Das condições especiais para realizar a prova 

4.14.1. Os candidatos, inscritos que necessitarem de atendimento especial para realização da 
prova (amamentação, local de fácil acessibilidade, uso de aparelhos de audição ledor, prova 
com fonte ampliada, carteira especial para canhoto e etc.), deverão assinalar esta opção no 
Requerimento de Inscrição e indicar o atendimento especial que desejar, devendo enviar 
obrigatoriamente tal solicitação através do anexo IV deste edital, via sedex AR para o endereço do 
Instituto O Barriga Verde, Avenida Luiz Bertoli, 233 – Centro – 89.190-000 – Taió – SC. 

4.14.2. A candidata que necessitar amamentar deverá, além de requerer atendimento especial para 
realizar a prova, nos termos do item 4.14.1, deverá comparecer ao local do exame com a 
antecedência mínima de trinta minutos, acompanhada de pessoa maior de 18 anos que ficará 
responsável pela guarda da criança. O menor e o responsável ficarão em sala especial. Nos 
momentos de amamentação a candidata solicitará ao fiscal de sala que a conduza ao local. O tempo 
destinado à amamentação não será descontado do tempo de duração da prova. 

4.14.3. O IOBV publicará, no endereço do Processo Seletivo www.iobv.org.br, conforme cronograma, 
despacho das solicitações de atendimento especial deferidas e indeferidas. 
 

5. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

5.1. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscreverem neste concurso 
público, desde que sua deficiência seja compatível com as atribuições a que pretende concorrer, 
sendo-lhes reservadas 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas, de acordo com a legislação 
vigente, os quais integrarão lista de chamada especial. 

5.2. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias 
discriminadas no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e as alterações constantes do artigo 7º do 
Decreto Federal nº 5.296, de 2004. 

 5.3. O resultado final do concurso será publicado em duas listas: lista geral e lista especial. A 
primeira trará a relação de todos os candidatos aprovados e classificados, inclusive das pessoas com 
deficiência, a lista especial trará a classificação dos candidatos com deficiência física. 

5.3.1. Em função do número de vagas, não há previsão imediata de oferecimento de vaga às 
pessoas com deficiência, ficando os candidatos inscritos como portadores de deficiência 
classificados da seguinte forma: O primeiro candidato classificado no concurso na lista especial dos 
candidatos inscritos para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, será nomeado para 
ocupar a 20ª (vigésima) vaga aberta. O segundo classificado no concurso na listagem especial 
ocupará a 40ª (quadragésima) vaga aberta e assim sucessivamente, obedecida a ordem de 
classificação na listagem especial e o prazo de validade do concurso. 

5.4. O candidato com deficiência concorrerá a todas as vagas oferecidas no cargo escolhido, 
utilizando-se da vaga reservada somente quando, tendo sido aprovado, não puder ser nomeado 
através de sua classificação na lista geral. 

5.5. O candidato que se declarar pessoa com deficiência, participará do presente concurso público 
em igualdade de condições com os demais candidatos quanto ao conteúdo das provas; à avaliação e 
aos critérios de aprovação; ao horário e ao local de aplicação das provas; e nota mínima exigida para 
todos os demais candidatos. 

5.6. Para concorrer às vagas reservadas o candidato deve realizar sua inscrição pela Internet e nela 
declarar-se portador de deficiência, em seguida providenciar e enviar a seguinte documentação: 

http://www.iobv.org.br/
http://www.iobv.org.br/
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 Encaminhar laudo médico original, emitido nos últimos doze meses, atestando a espécie e o grau ou 
nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Estatística 
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), bem como à provável causa da 
deficiência; 

a) Encaminhar requerimento conforme Anexo IV deste Edital, devidamente preenchido e assinado, 
no qual poderá ser informada a condição especial que necessita para a realização da prova. 

b) Cópia do comprovante de inscrição. 

5.6.1.   A documentação de que trata as alíneas “a”, “b” e “c”, deverá ser encaminhada via Correios 
Sedex/AR, ou protocolada pessoalmente na sede do Instituto o Barriga Verde, na Avenida Luiz 
Bertoli nº 233, Centro – 89190-000 – Taió – SC. 

5.6.2. O fornecimento do laudo médico é de responsabilidade exclusiva do candidato e os 
documentos entregues não serão devolvidos, assim como não serão fornecidas cópias. 

5.6.3. O atendimento às condições especiais solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e 
razoabilidade do pedido. 

5.7. Os candidatos inscritos para as vagas reservadas aos portadores de deficiência que deixarem 
de atender, no prazo e condições determinados pelo Edital, em especial as relacionadas aos 
documentos comprobatórios de sua deficiência, terão sua inscrição como portador de deficiência 
invalidada e passarão a ser considerados como não portadores de deficiência. 

5.8. O candidato portador de deficiência, aprovado e classificado no processo seletivo, será 
convocado para ser avaliado por uma equipe multiprofissional, em Dona Emma (SC), antes da 
contratação, de acordo com o art. 43 do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e suas 
alterações, cabendo a este arcar com as despesas relativas à sua participação nesta avaliação. 

5.8.1. O candidato deverá comparecer à avaliação, munido de documento de identidade original com 
foto e laudo médico ou atestado original indicando a espécie, o grau ou o nível de deficiência, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), a 
provável causa da deficiência, bem como ao enquadramento previsto no art. 4º do Decreto nº 3.298, 
de 20 de dezembro de 1999 e suas alterações. 

5.8.2. A equipe multiprofissional emitirá parecer conclusivo, observando as informações prestadas 
pelo candidato no ato da inscrição, a natureza das atividades para o cargo, a viabilidade das 
condições de acessibilidade e o ambiente de trabalho, a possibilidade de utilização, pelo candidato, 
de equipamentos ou outros meios que habitualmente utilize, e a Classificação Internacional de 
Doenças (CID) apresentadas. 

5.8.3. As deficiências dos candidatos, admitida a correção por equipamentos, adaptações, meios ou 
recursos especiais, devem permitir o desempenho adequado das atribuições especificadas para o 
cargo. 

5.8.4. A decisão final da equipe multiprofissional será soberana e definitiva administrativamente. 

5.9. O candidato que não for considerado portador de deficiência com direito a concorrer às vagas 
reservadas aos portadores de deficiência pela equipe multiprofissional ou que não comparecer no 
dia, hora e local marcado para realização da avaliação pela equipe multiprofissional, perderá o direito 
à vaga reservada aos candidatos portadores de deficiência que iria ocupar, sendo eliminado desta 
relação específica, permanecendo na relação de candidatos de ampla concorrência classificados no 
concurso público. 

5.10.  As vagas reservadas a portadores de deficiência que não forem providas por falta de 
candidatos, por reprovação no concurso público, por contraindicação na perícia médica ou por outro 
motivo, serão preenchidas pelos demais aprovados, observada a ordem de classificação. 

5.11.  Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a 
concessão de aposentadoria, ou remoção por motivo de saúde do servidor, salvo as hipóteses 
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excepcionais de agravamento imprevisível da deficiência, que impossibilitem a permanência do 
servidor em atividade. 

5.12. Será eliminado da lista de candidatos que concorrem às vagas reservadas aos portadores de 
deficiência, o candidato cuja deficiência assinalada no ato da inscrição não seja constatada ou não 
seja compatível com o exercício das atribuições do cargo, passando a compor apenas a lista de 
classificação geral final. 

5.13. O candidato com deficiência participará deste concurso em igualdade de condições aos demais 
candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação e critérios de aprovação, horário, 
data, local de aplicação e nota mínima exigida para todos os demais candidatos. 

 

6. DA HOMOLOGAÇAO DAS INSCRIÇÕES 

6.1. As inscrições que preencherem todas as condições deste edital serão divulgadas 
preliminarmente no site deste Processo Seletivo www.iobv.org.br, conforme cronograma deste edital. 

6.2. Caso a inscrição preliminar do candidato não seja homologada, ou haja inexatidão relativas a 
grafia do seu nome, condição de pessoa com deficiência ou qualquer outra, caberá recurso nos 
termos do presente Edital. 

6.2.1. Os casos de erro de grafia, data de nascimento ou outro dado pessoal, o próprio 
candidato deve entrar na área do candidato, com seu CPF e dados cadastrados e fazer as 
devidas alterações até 3 (três) dias anteriores à data de realização das provas. 

6.3. Após prazo recursal as inscrições que preencherem todas as condições deste Edital serão 
homologadas e deferidas pela autoridade competente na data constante do cronograma deste edital. 
 

7. DAS ETAPAS DO SELETIVO PÚBLICO 

7.1 O Processo Seletivo a que se refere o presente edital, se desenvolverá, em uma ou duas etapas 
de caráter eliminatório e/ou classificatório, conforme o cargo e conforme descrito no “tipo de prova” 
do anexo I deste edital, a saber: 

a) Prova escrita, para todos os cargos, que constará do exame de habilidades e de conhecimentos 
aferidos através de questões objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, com duração de até 4 
(quatro) horas dependendo da escolaridade do cargo. 

b) Prova de títulos, de caráter classificatório para os cargos de Professor; 

c) Prova Prática, de caráter classificatório para os cargos de Motorista, Operador de 
Equipamento e Operador de Equipamento Terraplanagem 

7.2. As provas serão realizadas no município de CORREIA PINTO-SC, não sendo permitida a 
realização das provas em outro local, a não ser o determinado no Edital de Convocação. 

http://www.iobv.org.br/
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7.3. DOS HORÁRIOS E LOCAIS DAS PROVAS 

7.3.1.Os locais de realização das provas serão divulgados no site www.iobv.org.br e no site 
www.correiapinto.sc.gov.br na data prevista no cronograma, em Edital próprio de convocação. 

 

 

7.3.2. Os horários de realização das provas ficam assim definidos: 
 

Evento - PERÍODO MATUTINO 
 

Horário  
Alfabetizado 

e Ensino 
Fundamental 

Horário 
Ensino 
Médio e 
Superior 

Abertura dos portões e acesso dos candidatos aos locais de prova. 7h15 7h15 

Fechamento dos portões, não sendo permitido o acesso de 
candidatos, sob qualquer alegação, a partir deste horário. 

7h50 7h50 

Abertura dos invólucros e distribuição das provas e na sequencia início 
das provas 
OBS.: O tempo gasto para abertura e distribuição das provas será acrescido ao tempo 

final da prova caso seja necessário. 

8h 8h 

Tempo mínimo de permanência em sala de prova 9h 9h 

Final Devolução obrigatória pelo candidato, do caderno de questões e 
cartão-resposta 

10h 12h 

7.3.3 A identificação correta do período, horário e local da prova e o comparecimento no horário 
determinado, será de inteira responsabilidade do candidato, devendo o mesmo manter-se informado 
acompanhando as publicações no site www.iobv.org.br, considerando que os portões dos locais 
fecharão 10 (dez) minutos antes do horário marcado para início da prova. 

7.3.4 O IOBV e o Município de Correia Pinto eximem-se das despesas com viagens e estadia dos 
candidatos para prestar as provas do Seletivo público em qualquer uma das etapas. 
 
7.4. Dos horários e locais da prova prática para cargo de Motorista, Operador de Equipamento 
e Operador de Equipamento Terraplanagem: 
 
7.4.1. O local de realização da prova prática será divulgado durante a realização da prova escrita. 
 
7.4.2. Os horários de realização da prova prática ficam assim definidos: Os candidatos realizarão a 
prova prática conforme forem terminando a prova escrita, iniciando quando houver no mínimo 3 (três) 
candidatos. 
 
7.4.3. Todos os candidatos deverão se apresentar ao coordenador da prova prática, até as 10h30min 
(DEZ horas e trinta minutos), após conclusão da prova escrita, sob pena de serem declarados 
eliminados do certame. 
 
7.4.4. A identificação correta do período, horário e local da prova e o comparecimento no horário 
determinado, será de inteira responsabilidade do candidato, devendo o mesmo manter-se informado 
acompanhando as publicações no site www.iobv.org.br, e informações no dia da prova. 
 
7.4.5. Dependendo do número de inscritos e intempéries a prova prática poderá ser transferida para 
outra data. 

 

 

 

http://www.iobv.org.br/
http://www.correiapinto.sc.gov.br/
http://www.iobv.org.br/
http://www.iobv.org.br/
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8. DA PROVA ESCRITA 

8.1. A prova escrita será constituída de questões objetivas, cada uma delas com 4 (quatro) 
alternativas das quais uma única será correta e com duração conforme item 7.3.2. 

8.2. Os candidatos inscritos para dois cargos, realizarão as duas provas no mesmo horário, 
recebendo dois cadernos de questões e devendo preencher dois cartões de resposta. 

8.3. As áreas de conhecimento para cada cargo, abrangidas pela prova, o número e valor das 
questões de cada uma delas, seguem descritas por escolaridade: 
 
8.3.1. Escolaridade: Alfabetizado e Ensino Fundamental  
 

 

Cargos  Tipo Prova Disciplinas 
Número de 
questões 

Valor da 
questão 

Total Nota 
Disciplina 

TODOS 

Conhecimentos Gerais Língua Portuguesa e Gerais 5 1,00 5,00 

Conhecimentos 
Específicos 

Conhecimentos técnicos 
profissionais 

5 1,00 5,00 

  Total 10  10,00 

 
8.3.2 Escolaridade: Ensino Médio e Superior Completo 

Cargos  Tipo Prova Disciplinas 
Número de 
questões 

Valor da 
questão 

Total Nota 
Disciplina 

TODOS 

Conhecimentos Gerais 
Língua Portuguesa 5 

0,25 2,50 
Conhecimentos Gerais 5 

Conhecimentos 
Específicos 

Legislação e administração 
pública 

5 

0,50 7,50 
Conhecimentos técnicos 
profissionais 

10 

  Total 25  10,00 
 

8.3. Os programas das provas (conteúdos programáticos) constam do anexo III deste edital. 
 
8.4. A nota da prova escrita (NPE) se dará numa escala de 0,00 a 10,00, e será calculada pela 
seguinte fórmula: 
 
Cargos de ensino fundamental completo e incompleto: NPE= (NACG x 1) + (NACE x 1) 
Cargos de ensino médio e superior completo: NPE= (NACG x 0,25) + (NACE x 0,50) 
Sendo: 
NACG = Número de acertos das questões de conhecimentos gerais; 
NACE = Número de acertos das questões de conhecimentos específicos. 

8.5. Será considerado aprovado na prova escrita objetiva o candidato que obtiver nota diferente de 
0,00 (zero) igual ou maior que 5,00 (cinco), sendo considerado eliminado o candidato ausente e/ou 
que deixar de cumprir as normas editalícias especialmente às de regras de aplicação da prova e seu 
correto preenchimento. 

 

8.6. NORMAS PARA A APLICAÇÃO DA PROVA ESCRITA COM QUESTÕES OBJETIVAS 

8.6.1 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas no horário e 
data estabelecidos no edital de convocação, com a antecedência mínima de 30 (trinta) minutos 
da hora marcada para fechamento dos portões, munido de documento de identidade original, não 
sendo permitido o acesso ao local da prova do candidato que chegar atrasado. 
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8.6.1.1 Os portões de acesso ao local da prova escrita objetiva fecham 10 (dez) minutos antes do 
horário definido para início da prova. 

8.6.1.2. Será vedada a entrada nos locais de prova dos candidatos que chegarem após o 
fechamento do portão seja qual for o motivo alegado para o atraso, estando o candidato que 
chegar com atraso a qualquer uma das provas, eliminado do Processo Seletivo. 

8.6.2. Não será permitido o acesso ao local de prova do candidato que: 

a) Chegar após o horário determinado para o fechamento dos portões de entrada; 
b) Não apresentar documento de identificação oficial válido, original e com foto; 
c) Não dispor de caneta esferográfica de material transparente com tinta nas cores azul ou preta. 
 

8.6.3. São considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, 
pelas Secretarias de Segurança Pública e pelo Corpo de Bombeiros Militar, pelos Conselhos e 
Ordens fiscalizadores de exercício profissional, passaporte, 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. 

8.6.4. Em caso de perda, furto ou roubo do documento de identidade original, o candidato deverá 
apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no 
máximo, trinta dias. 

8.6.5. Só serão aceitos documentos no prazo de validade e em perfeitas condições, de forma a 
permitir, com clareza, a identificação do candidato e sua assinatura. 

8.6.6. A identificação especial ou coleta de digitais poderá ser exigida, cujo documento de 
identificação gere dúvidas quanto à fisionomia, à assinatura ou à condição de conservação do 
documento. 

8.6.7. Recomenda-se, para a rápida solução de qualquer pendência, que o candidato tenha consigo 
o comprovante de pagamento da taxa e comprovante de inscrição. 

8.6.8.  A não apresentação de documento de identidade, nos termos deste edital impedirá o acesso 
do candidato ao local de prova e, em consequência, a sua eliminação do certame. 

8.6.9. O IOBV, objetivando garantir a lisura, a autenticidade e a idoneidade do Processo Seletivo 
poderá solicitar a impressão digital do candidato no cartão resposta (a qual não substituirá a 
obrigatoriedade do candidato assinar o cartão), fotografia ou gravação de imagem e a revista pessoal 
e de seus pertences inclusive por meio eletrônico. A recusa de tal procedimento acarretará a sua 
eliminação do Seletivo. 

8.6.10. Em vista de eventual varredura eletrônica a que possa ser submetido, o candidato que faça 
uso de marca-passo, pinos cirúrgicos ou outros instrumentos metálicos, deverá comunicar esta 
particularidade até o último dia de inscrições e entregar, até esta mesma data, ao IOBV laudo médico 
que comprove as informações prestadas. 

8.6.11. O candidato receberá para realizar a prova escrita, até dois cadernos de questões e até 
dois cartão resposta, dependendo da quantidade de cargos em que se inscreveu, comprometendo-
se a ler e conferir todos os dados, informações e instruções neles constantes, bem como conferir se 
o cartão resposta corresponde ao seu nome, número de inscrição e o cargo e se o caderno de 
questões corresponde ao seu cargo e se está impresso sem falhas ou defeitos que possam 
comprometer a leitura e a resolução da prova. 

8.6.12. Na hipótese de serem verificadas falhas de impressão no caderno de questões, o 
coordenador do local de prova, antes do início da prova, diligenciará no sentido de: 

a) substituir os Cadernos de questões defeituosos; 

b) proceder, em não havendo número suficiente de cadernos para a devida substituição, a leitura dos 
itens onde ocorreram falhas, usando, para tanto, um caderno de questões completo. 
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c) estabelecer prazo para compensação do tempo usado para regularização do caderno, se a 
ocorrência verificar-se após o início da prova. 

8.6.13. As respostas das questões da prova escrita deverão ser transcritas para o cartão resposta, 
de acordo com as instruções nele contidas, com caneta esferográfica transparente de tinta azul 
ou preta. De acordo com cada cargo em que o candidato se inscreveu, observando atentamente 
cada caderno de questões recebido. 

8.6.14. Ao terminar a prova o candidato entregará ao fiscal, juntamente com o cartão-resposta(s) 
assinado, o Caderno de questões(s). 

8.6.15. Não serão consideradas quaisquer anotações no caderno de questões, sendo o cartão 
resposta o único documento válido para a correção. 

8.6.16. O cartão resposta não será substituído por erro ou rasura do candidato. 

8.6.17. Será atribuída nota 0 (zero) à questão da prova escrita: 

a) Cuja resposta não coincida com o gabarito oficial; 

b) Contenha emenda(s) e/ou rasura(s), ainda que legível(is); 

c) Contenha mais de uma opção de resposta assinalada; 

d) Não estiver assinalada no cartão resposta; 

e) Seja preenchida fora das especificações contidas no cartão resposta ou nas instruções da 
prova. 

f) Cujo cartão resposta não esteja assinado pelo candidato. 

8.6.18. O correto preenchimento do cartão resposta é de total responsabilidade do candidato, não 
sendo responsabilidade do fiscal de sala alertá-lo das incorreções. 

8.6.18.1. Além da assinatura do candidato, a escolha da alternativa de cada questão, deve ser 
preenchido o quadrinho correspondente na sua totalidade, não sendo admitidos “x”, bolinhas, ou 
outra marcação que não seja igual ao exemplo: 

 

8.6.19. Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do Processo Seletivo poderá haver 
mais de um tipo de prova, devendo o candidato assinalar no cartão-resposta o número da prova, sob 
pena de eliminação do Seletivo. 

8.6.20. O candidato só poderá ter em seu poder no local de prova escrita objetiva o seguinte 
material: caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, 
documento de identidade original e, se assim desejar, comprovante de pagamento da taxa de 
inscrição, copo ou garrafa de água fabricada de material transparente, sem rótulos ou etiquetas, 
alimentos (barra de cereal, chocolate, fruta, desde que desembalados e acondicionados em saco 
plástico transparente.) 

8.6.21. Para responder as questões da prova o candidato somente poderá utilizar caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, que não será distribuída 
aos candidatos, cabendo a eles sua aquisição. 

8.6.22. Não é permitido durante a prova escrita objetiva: 

a) O uso de relógio, calculadoras, telefones celulares ou qualquer outro equipamento eletro-
eletrônico, bem como bonés, chapéus ou qualquer outra cobertura. 

b) A comunicação entre os candidatos, bem como consulta a qualquer obra, anotação, instrumento 
ou equipamento. 

c) Ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal. 
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d) A entrada de candidato armado, sob qualquer alegação. 

e) Comportamento agressivo e descortês com qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas. 

8.6.23. Os candidatos que trouxerem para o local de prova quaisquer materiais, objetos e ou 
equipamentos não permitidos, deverão entregá-los antes do início da prova, ao fiscal de sala. A 
simples posse, mesmo que desligado ou uso de qualquer material, objeto ou equipamento não 
permitido, no local da prova, corredores ou banheiros, implicará na exclusão do candidato do 
Processo Seletivo público. 

8.6.24. Somente depois de decorrido o prazo mínimo de permanência em sala de provas, o 
candidato poderá entregar seu caderno de questões e seu cartão-resposta e retirar-se da sala de 
prova, entregando, obrigatoriamente, ao fiscal de sala o seu cartão resposta devidamente assinado e 
o caderno de provas, sendo que o não cumprimento do corrente item incorre na desclassificação do 
candidato do Seletivo público. 

8.6.25. Os três (3) últimos candidatos que permaneceram na sala só poderão entregar a prova e o 
cartão resposta ao mesmo tempo e assinarão a ata de sala e acompanharão termo de fechamento 
do envelope de provas. O candidato que negar-se a aguardar os companheiros assinará ata de 
prova como desistente sendo eliminado do certame. 

8.6.26. O gabarito provisório será divulgado no endereço eletrônico www.iobv.org.br no dia seguinte 
ao da realização da prova, juntamente com um caderno de questão de cada cargo, que estarão 
disponíveis na área restrita do candidato. 

8.6.27. Não haverá, em qualquer hipótese, segunda chamada para nenhuma das provas, nem a 
realização de prova fora do horário e local marcados para todos os candidatos. 

8.6.28. Não serão fornecidos exemplares ou cópias dos cadernos de questões, bem como o original 
ou cópia do cartão resposta, mesmo após o encerramento do Seletivo público. 

8.6.29.O IOBV e a Prefeitura do Município de Correia Pinto não assumem responsabilidade por 
acidentes pessoais, perda, extravio, roubo, furto ou avaria de equipamentos e veículos trazidos pelo 
candidato ao local de prova. 

8.6.30. Durante a realização da prova escrita objetiva, não serão fornecidas, por qualquer membro da 
equipe de aplicação da mesma e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao 
conteúdo da prova e/ou critérios de avaliação/classificação. 

8.6.31. Ao concluir a sua prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de aplicação 
da prova sem comunicar-se com os demais candidatos, ficando proibido inclusive de permanecer no 
pátio, ou ligar o celular antes de se retirar do prédio. 

8.6.31.1 Os candidatos que terminarem a prova não poderão utilizar os banheiros que são 
destinados ao uso dos candidatos em prova, aconselha-se que antes de entregar a prova solicitem 
ao fiscal de sala o acompanhamento até os sanitários. 

8.6.32. Motivará a eliminação do candidato do Processo Seletivo Público, sem prejuízo das sanções 
penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a qualquer das normas devidas neste edital ou a 
outras relativas ao Seletivo, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções 
constantes da prova, bem como o tratamento indevido e descortês a qualquer pessoa envolvida na 
aplicação das provas. 

8.6.33. No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não constar nas 
listagens oficiais relativas ao local de provas estabelecido no Edital de Convocação, o Instituto O 
Barriga Verde poderá proceder à inclusão do candidato, desde que apresente comprovante original 
de pagamento da taxa de inscrição. 

8.6.34. A inclusão de que trata o item anterior será realizada de forma condicional e será analisada 
pelo Instituto O Barriga Verde e a Comissão Especial para Supervisionar e Acompanhar a 

http://www.iobv.org.br/
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Realização do Processo Seletivo na fase do Julgamento das Provas Objetivas, com o intuito de 
verificar a pertinência da referida inscrição. 

8.6.34.1 Constatada a improcedência da inscrição, a mesma será automaticamente cancelada sem 
direito a reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos 
dela decorrentes. 

8.6.35. Será excluído do Processo Seletivo o candidato que:  

a) se apresentar após o horário estabelecido, inadmitindo-se qualquer tolerância;  

b) não comparecer às provas, qualquer que seja o motivo alegado;  

c) não apresentar documento que bem o identifique, ou não submeter-se à coleta de impressão 
digital;  

d) ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal;  

e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio, que não o fornecido pelo IOBV no dia da prova;  

f) se ausentar da sala de prova levando o cartão-resposta personalizado e/ou o Caderno de 
Questões ou outros materiais não permitidos, sem autorização;  

g) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte;  

h) se utilizar de meios ilícitos para a execução das provas;  

i) não devolver integralmente o material recebido;  

j) for surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outro candidato, bem 
como se utilizando de quaisquer dos recursos não permitidos. 

k) estiver portando ou fazendo uso, após o início da prova, em qualquer local do edifício onde a 
prova estiver sendo realizada, de qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação (bip, 
telefone celular, mp3 players, fones de ouvido, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, 
gravador ou outros equipamentos similares), bem como relógios digitais ou analógicos;  

l) tratar incorretamente ou agir com descortesia a qualquer pessoa envolvida na aplicação das 
provas, bem como os Coordenadores e seus Auxiliares ou Autoridades presentes.  

 

9. DA PROVA PRÁTICA 
 
9.1. Haverá prova prática com o objetivo de avaliar a aptidão do candidato para o exercício das 
atividades inerentes à função, para os candidatos ao cargo de Motorista, Operador de 
Equipamento e Operador de Equipamento Terraplanagem. 
 
9.1.1. A prova prática será realizada em data estabelecida conforme o cronograma do Item 1 deste 
edital, em local e horário definidos e convocados na data da prova escrita. 
 
9.2. Para realizarem a prova prática, todos os candidatos convocados deverão se apresentar para 
identificação, chamada e receber instruções, no local e no horário anunciados, vestidos com trajes e 
calçados de acordo com as atividades exercidas, portando a Carteira Nacional de Habilitação exigida 
para a condução do veículo/equipamento para cujo cargo se candidataram, não se aceitando cópias, 
mesmo que autenticadas ou qualquer tipo de protocolo. 
 
9.3. Os candidatos ao serem chamados assinarão a lista de presença e em hipótese alguma haverá 
segunda chamada, seja qual for o motivo alegado.  
 
9.3.1. O candidato não poderá alegar qualquer desconhecimento sobre a realização da prova como 
justificativa de sua ausência ou atraso.  
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9.3.2. O não comparecimento ao local e horário de apresentação, por qualquer que seja o motivo, 
impedirá o acesso do candidato à prova prática e caracterizará desistência, resultando na eliminação 
do concurso.  
 

9.3.3. Não será aplicada prova fora do dia, horário e local diferente daquele informado no momento 
da convocação. 
 

9.4. Os equipamentos, veículos, máquinas, ferramentas, utensílios e materiais que deverão ser 
utilizados na prova prática serão fornecidos pelo Município de Correia Pinto, no estado em que se 
encontrarem. 
 

9.5. O candidato que oferecer risco para si, para os avaliadores e para o equipamento, provocando 
acidentes e prejuízos físicos e materiais será responsabilizado pelo ato e será automaticamente 
eliminado do certame. O candidato ao assinar a lista de presença fica ciente de sua 
responsabilidade. 
 

9.6. Os casos de alterações psicológicas ou fisiológicas (contusões, luxações, etc.) que 
impossibilitem o candidato de submeter-se aos testes, ou de neles prosseguir, ou que lhe diminuam 
a capacidade físico-orgânica, não serão considerados para fins de tratamento diferenciado ou repetir 
a prova e nem lhe conferem o direito de realizar a prova em outra oportunidade. 
 

9.7. Após a identificação dos candidatos, estes receberão as instruções quanto às provas práticas e 
o local de realização e permanecerão à espera do fiscal que vai lhes acompanhar até o local de 
realização da prova.   
 

9.8. Será considerado desistente e eliminado do certame o candidato que não comparecer, chegar 
atrasado ou que se ausentar do recinto sem autorização da comissão do seletivo antes de realizar 
seu teste.  
 

9.9. Durante a realização da prova prática é proibido utilizar telefones celulares e ou qualquer outro 
equipamento de comunicação, usar equipamento de som de qualquer natureza, fumar ou ingerir 
qualquer medicamento, alimento ou bebida, exceto água acondicionada em garrafa de material 
plástico transparente e sem rótulo. 
 

9.10. Ao concluir a sua prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local sem comunicar-
se com os demais candidatos a espera da prova. 
 

9.11. A prova poderá ser filmada e gravada e o candidato ao assinar o termo de realização da prova 
prática concordará e atestará terem sido cumpridas todas as normas editalícias, declarando estar 
ciente de que é responsável por qualquer dano ao equipamento, avaliadores ou transeuntes. 
 

9.12. No desenvolvimento da prova prática, cada candidato será avaliado, através de itens 
constantes em uma planilha de avaliação elaborada para esta finalidade. 
 

9.13. Por razões de ordem técnica ou meteorológica a prova prática poderá ser adequada ou 
transferida de data, local e horário da realização. Os candidatos serão avisados por comunicado no 
sítio do concurso e ou por aviso fixado no mural e ou porta de entrada principal do local 
anteriormente marcado para a sua realização, quando o evento determinante da alteração for de 
natureza imprevisível. 
 

9.14.  DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA PARA O CARGO DE MOTORISTA  

9.14.1. O candidato deve operar o veículo/equipamento de forma adequada, partindo do local em 
que se encontra, sem cometer erros ou demonstrar insegurança que ofereça risco para si, para os 
avaliadores e para o equipamento, atendendo as orientações de execução definidas pelo avaliador, 
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de forma adequada, atendendo aos critérios indicados. Ao final do teste o veículo/equipamento 
deverá ser conduzido, se for o caso, ao seu local de origem.  

9.14.2. O exame de direção veicular será realizado em percurso comum a todos os candidatos, a ser 
determinado no dia da prova, com duração máxima de até 15 (quinze minutos), onde será avaliado o 
comportamento do candidato com relação aos procedimentos a serem observados durante o trajeto, 
as regras gerais de trânsito e o desempenho na condução do veículo, tais como: rotação do motor, 
uso do câmbio, freios, localização do veículo na pista, velocidade desenvolvida, obediência à 
sinalização de trânsito (vertical e horizontal) e semafórica, como também outras situações durante a 
realização do exame.  

9.14.3.  Para realizar a prova prática os candidatos ao cargo de motorista, deverão apresentar 
carteira de habilitação a qual deverá ter sido obtida ou renovada até a data da realização da Prova 
Prática, sem a qual não poderá realizar a prova, na categoria conforme o cargo: 

a) Motorista: Categoria mínima “D” (caçamba e micro-ônibus) 

9.14.3.1. O candidato que deixar de apresentar carteira de habilitação será automaticamente 
eliminado. 

9.14.3.2. Não serão aceitos certificados de auto-escola, comprovantes de encaminhamento, boletins 
de extravio ou furto, ou outro documento que não seja a carteira de habilitação. 

9.14.4. No caso de eventual pane mecânica não causada pelo candidato, que implique na troca do 
veículo, a prova será retomada a partir do momento em que foi interrompida, permanecendo válida a 
pontuação até o momento da interrupção. 

9.14.5. Para a obtenção da nota mínima para que o candidato seja declarado apto ao cargo, dar-se-á 
da seguinte forma: 

a) O candidato iniciará a prova prática com 10 (dez) pontos, e no decorrer do trajeto serão apontadas 
as faltas cometidas, sendo descontados pontos conforme quadro a seguir: 

 

Categoria da Falta 
Pontos a serem 

descontados 
Quantidade de Faltas avaliadas em 

cada categoria 

Faltas Graves 1,00 12 

Faltas Médias 0,50 11 

Faltas Leves 0,25 06 

 

a) A categoria de faltas previstas no item anterior, constarão do formulário de avaliação com a 
seguinte descrição: 

Faltas Graves: 

- Descontrolar-se no plano, no aclive ou declive; 
- Entrar na via preferencial sem o devido cuidado; 
- Utilizar a contramão de direção; 
- Subir na calçada destinada ao trânsito do pedestre; 
- Deixar de observar a sinalização da via. Sinais de regulamentação; 
- Deixar de observar as regras de ultrapassagem de preferência da via ou mudança de direção; 
- Exceder a velocidade indicada para a via; 
- Perder o controle de direção do veículo em movimento; 
- Deixar de observar a preferência do pedestre quando estiver ele atravessando a via transversal na 

qual o veículo vai entrar ou ainda quando o pedestre não tiver cuidado na travessia inclusive na 
mudança de sinal; 

- Deixar a porta do veículo aberta ou semi-aberta durante o percurso da prova ou parte dela; 
- Fazer incorretamente a sinalização devida ou deixar de fazê-la; 
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- Deixar de usar o cinto de segurança. 
 

Faltas Médias: 

- Executar o percurso da prova ou parte dela, sem estar o freio de mão inteiramente livre; 
- Trafegar em velocidade inadequada para as condições da via; 
- Interromper o funcionamento do motor sem justa razão, após o início da prova; 
- Fazer conversão com imperfeição; 
- Usar buzina sem necessidade ou em local proibido; 
- Desengrenar o veículo nos declives; 
- Colocar o veículo em movimento sem observar as cautelas necessárias; 
- Avançar sobre o balizamento demarcado quando na colocação do veículo na vaga; 
- Usar o pedal da embreagem antes de usar o pedal do freio nas frenagens; 
- Utilizar incorretamente os freios; 
- Não colocar o veículo na área balizada com o máximo de 3 (três) tentativas. 
 

Faltas Leves: 

- Negligenciar o controle do veículo provocando nele movimento irregular; 
- Ajustar incorretamente o banco do veículo destinado ao condutor; 
- Não ajustar devidamente os espelhos e retrovisores; 
- Apoiar o pé no pedal de embreagem com o veículo engrenado e em movimento; 
- Engrenar as marchas de maneira incorreta; 
- Interpretar com insegurança as condições dos instrumentos do painel. 
 

9.14.6. Dependendo do número de candidatos as provas poderão ser realizadas em mais de um 
veículo/equipamento do mesmo tipo (Exemplo onibus1, onibus2, onibus3), neste caso haverá sorteio 
para determinar em qual veículo o candidato realizará a prova. 

9.14.7. A Prova Prática terá caráter classificatório sendo a nota da prova prática somada à nota da 
prova escrita de todos os candidatos presentes, conforme a seguinte fórmula: 

 NF = NPE x 4 + NPP x 6 / 10 
 
9.14. DA AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA PARA OPERADOR DE EQUIPAMENTO E 
OPERADOR DE EQUIPAMENTO TERRAPLANGEM  
 

9.14.1. A prova prática constituir-se-á na execução de tarefas inerentes ao cargo, a serem realizadas 
individualmente pelo candidato, tarefas estas previamente elaboradas pela Banca Examinadora, com 
a avaliação através de planilhas, tomando-se por base as atribuições do cargo, com tempo máximo 
de até 20 (vinte) minutos para a execução da prova. 
 
9.14.2. A avaliação será feita pelo desempenho do candidato no trabalho que irá executar, dentro 
das normas técnicas e legais, levando-se em consideração o uso e aproveitamento do equipamento 
utilizado, avaliando sua habilidade ao operar o equipamento, seu aproveitamento, técnica e 
produtividade.  

9.14.3.  Para realizar a prova prática os candidatos aos cargos de Operador, deverão apresentar 
carteira de habilitação a qual deverá ter sido obtida ou renovada até a data da realização da Prova 
Prática, sem a qual não poderá realizar a prova, na categoria conforme o cargo: 

a) Operador de Equipamento: Categoria mínima “C” (Retroescavadeira) 

b) Operador de Equipamento Terraplanagem: Categoria mínima “C” (Motoniveladora) 
 
9.14.3.1. A nota final da prova prática será dada pelo somatória da nota obtida em cada 
equipamento, dividida pelo número de equipamentos em que o candidato realizou a prova, de acordo 
com a seguinte fórmula: NE1 + NE2 / 2 (nota do equipamento 1 + nota do equipamento 2, dividido 
por 2). 
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9.14.4. A ordem de prestação da prova prática será determinada pela Comissão Organizadora, de 
acordo com as necessidades técnicas que se apresentarem. 
 
9.14.5. Para realizar a prova prática os candidatos ao cargo de Operador de Equipamento, deverão 
apresentar carteira de habilitação a qual deverá ter sido obtida ou renovada até a data da realização 
da prova prática, sem a qual não poderão realizar a prova. 
 
9.14.5.1. O candidato que deixar de apresentar carteira de habilitação será automaticamente 
eliminado. 
 
9.14.5.2. Não serão aceitos certificados de autoescola, comprovantes de encaminhamento, boletim 
de extravio ou furto, ou outro documento que não seja a carteira de habilitação. 
 
9.14.6. A obtenção da nota da prova prática, dar-se-á da seguinte forma: 
 

a) Em cada equipamento o candidato iniciará a prova prática com 10 (dez) pontos, e no decorrer 
da execução da tarefa proposta serão apontadas as faltas cometidas, sendo descontados 
pontos conforme quadro a seguir: 

 

Categoria da Falta Pontos a serem descontados 

Faltas Graves 1,00 

Faltas Médias 0,50 

Faltas Leves 0,25 

 
b) A categoria de faltas previstas no item anterior, constarão do formulário de avaliação com a 
seguinte descrição: 
 
Faltas Graves: Aproveitamento do Equipamento, produtividade, técnica, aptidão e eficiência. 

 NÃO liberou equipamentos de segurança dos comandos; 

 NÃO utilizou da melhor forma possível o veículo/máquina para o serviço com eficácia e qualidade; 

 NÃO utilizou corretamente o veículo/máquina, para não danificar o equipamento durante a tarefa; 

 NÃO concluiu por completo a tarefa proposta; 

 NÃO estacionou a máquina em baixando acessórios ao solo e/ou não engatou o freio para parar o 

veículo/máquina, ao estacionar após o término da tarefa. 

 
Faltas Médias: Habilidades do Operador. 

 NÃO executou com eficiência o início da operação, partida e arrancada; 

 NÃO executou com eficiência movimentos de marcha à frente e à ré; 

 NÃO respeitou a velocidade durante a avaliação, promovendo manobra não autorizada, como 

demonstração desnecessária de habilidade; 

 NÃO controlou o veículo/máquina provocando nele movimento irregular; 

 NÃO respeitou a capacidade operacional e técnica da máquina; 

 NÃO desligou o veículo/máquina ao estacionar após término da tarefa; 

 NÃO apresentou calma e serenidade nas operações. 

 
Faltas Leves: Verificação do Equipamento. 

 NÃO usou roupas e caçados adequados;  

 NÃO usou equipamento de proteção auricular ou não usou cinto de segurança; 

 NÃO subiu corretamente no equipamento usando três pontos de apoio; 
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 NÃO fez os ajustes necessários antes da movimentação do veículo/máquina como, bancos e 

espelhos retrovisores; 

 NÃO esperou a leitura e/ou não conferiu os instrumentos do painel como medidores de pressão, 

luzes indicadoras, odômetro, horímetro; 

 NÃO conferiu os instrumentos de painel como, nível de combustíveis e nível de óleo. 

 
9.14.7.  No caso de eventual pane mecânica não causada pelo candidato, que implique na troca do 
veículo, a prova será retomada a partir do momento em que foi interrompida, permanecendo válida a 
pontuação até o momento da interrupção. 
 
9.14.8. Caso o candidato demonstre conhecimento insuficiente e/ou insegurança, oferecendo 
qualquer tipo de risco na operação, o mesmo será impedido de realizar o referido teste prático e será 
considerado desclassificado e eliminado do concurso.  
 
9.14.9. A prova prática terá caráter classificatório sendo a nota da prova prática somada à nota da 

prova escrita, conforme a seguinte fórmula: NF = NPE x 4 + NPP x 6 / 10. 

 

10. DA PROVA DE TÍTULOS  
 

10.1. Haverá prova de títulos para os cargos de Professor, sendo avaliados os títulos de todos os 
candidatos e somados à nota da prova escrita. 
 
10.2. A prova de títulos de caráter classificatório consistirá na valorização de títulos de formação 
profissional, obtidos até a data do encerramento das inscrições, que serão pontuados conforme 
quadros abaixo: 
 

 

PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR - PROFESSOR 
 

 Títulos  Descrição Pontuação * 

a. 

Graduação (* somente será considerado válido 
o de maior pontuação e apenas 1 (um) quando 
apresentados 2 (dois) ou mais de mesma 
pontuação.) 

Certificado de Conclusão 1,00 

Atestado de Frequência (não concluída) 0,50 

Certificado Magistério 0,25 

b. 

Certificado de pós-graduação na área da 
Educação 
(* somente será considerado válido o de maior 
pontuação e apenas 1 (um) quando 
apresentados 2 (dois) ou mais de mesma 
pontuação.) Somente para cargos cuja 
exigência é nível superior completo (Habilitado) 

Doutorado 2,50 

Mestrado 2,00 

Especialização (mínimo 360 h/a) 1,50 

c. 
Curso de Aperfeiçoamento na área de 
Educação. Concluídos nos anos de 2014 e 
2015 (até a data do término das inscrições) 

0,05 (cinco centésimos) a cada 10h de 
curso, até no máximo 200h ou 1,00 
pontos 

1,00 

 

TEMPO DE SERVIÇO – CARGOS DE PROFESSORES 
 Descrição Pontuação Máxima 

d. Tempo de serviço. 
0,10 (dez centésimos) a cada 1 (um) ano de 
trabalho, até no máximo 15 anos ou 1,50 pontos 

1,50 

10.4. A pontuação dos títulos de especialização não é cumulativa sendo computado os pontos 
referentes ao título de maior grau dentre os DIPLOMAS e CERTIFICADOS de Pós-Graduação em 
nível de Especialização, Mestrado e de Doutorado, relacionados à área do cargo escolhido, desde 
que devidamente comprovado, concluído até o último dia definido para a inscrição e devidamente 
registrado no órgão emissor. 
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10.5. Da entrega dos títulos 
 
10.5.1. Para participar da prova de títulos o candidato deverá preencher o formulário para 
apresentação dos mesmos e/ou de tempo de serviço (anexos V e VI), anexar as cópias dos 
documentos informados autenticados em cartório, devendo ser enviados via Sedex em envelope 
lacrado e identificado até data constante do cronograma para o seguinte endereço: 
 

INSTITUTO O BARRIGA VERDE 
PROVA DE TÍTULOS DE CORREIA PINTO 
CARGO: 
Nº INSCRIÇÃO: 
AVENIDA LUIZ BÉRTOLI, Nº 233, CENTRO 
CEP: 89190-000 
TAIÓ - SC 

 

10.5.2. A validade de cada documento apresentado será avaliado pela banca do IOBV. 

10.5.3. Para enviar os títulos a serem pontuados o candidato deverá: 

a) Preencher e assinar o formulário de apresentação de títulos. (anexo V) não precisa autenticar 
b) Enviar todos os certificados e comprovantes a serem pontuados (cópia autenticada) 
c) Preencher o anexo VI, referente ao tempo de serviço, quando for o caso, devidamente 

preenchido e acompanhado da declaração de tempo de serviço, original ou cópia autenticada 
10.5.4. Passado o prazo para o envio do envelope com os títulos não serão aceitos pedidos de 

inclusão de documentos, sob qualquer hipótese ou alegação. 

10.6. Das demais disposições sobre a entrega dos certificados de cursos: 

10.6.1. Só serão aceitos como comprovação de títulos as certidões, atestados, declarações, em 
papel timbrado da instituição, devidamente assinado, e que conste claramente que o curso foi 
concluído e a justificativa para a não emissão do certificado, acompanhado do histórico de disciplinas 
e carga horária. 
10.6.2. Caso o certificado de conclusão não conste as disciplinas e carga horária, poderá ser 
acompanhado de histórico escolar emitido pela instituição de ensino, com cópia autenticada em 
cartório. 

10.6.3. Os certificados em língua estrangeira devem ser acompanhados de tradução com declaração 
expressa assinada pelo tradutor responsável. 

10.6.4. Só serão pontuados os certificados de cursos devidamente registrados no órgão emissor, 
exceto para os simpósios, feiras, congressos, oficinas, eventos, desde que contenha a carga horária. 

 

10.7. Do tempo de serviço 
 

 

10.7.1.  O comprovante de tempo de serviço prestado no magistério: Estadual, Municipal, Particular 
e/ou Federal deverá atestar o tempo de serviço especificando em anos, meses e dias, com o(s) 
período(s) em ano de efetivo trabalho, computados até 30/10/2015, sendo aceita a cópia da carteira 
de trabalho para este fim (páginas que constem o contrato de trabalho bem como as suas alterações, 
quando ocorridas em cópias autenticadas legíveis). 
 
10.7.2. Não será computado no tempo de serviço a fração de ano, sendo pontuado 0,10 (dez 
centésimos) a cada 1 (um) ano inteiro de trabalho. O tempo de serviço paralelo (quando 
trabalhado em dois lugares ao mesmo tempo), só será computado uma única vez. 
 

10.7.3. O tempo de serviço deverá estar relacionado e apresentado através do formulário próprio 
para apresentação do tempo de serviço que consta no anexo VI deste edital. 
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10.7.4.  Os pontos alcançados com o tempo de serviço serão somados ao total de pontos da prova 
de títulos e somados ao total de pontos das Provas Objetivas. 
 

10.7.5. Os comprovantes devem ser enviados no seu original ou somente cópia autenticada em 
cartório. 

 

10.8. Das disposições finais sobre a prova de títulos 

10.8.1. Os documentos apresentados não serão devolvidos, seja qual for o motivo alegado pelo 
candidato. 

10.8.2. Não haverá em hipótese alguma, outra data e horário para o envio de títulos. 

10.8.3. A não apresentação dos títulos não elimina o candidato do certame, sendo a este computado 
pontuação zero na prova de títulos para o cálculo da pontuação final.     

10.8.3.1 Comprovada em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos do 
candidato, o candidato terá anulada a totalidade de pontos desta prova. Comprovada a culpa do 
candidato este será excluído do Processo Seletivo. 

10.8.4. A pontuação de títulos será somada à nota da prova escrita (NF = NPE + NPT). 

 

11. DOS RECURSOS 

11.1.  Caberão recursos contra o edital, contra o indeferimento da inscrição, o conteúdo das provas e 
gabarito provisório, preterição de formalidade essencial prevista no presente edital, resultados 
classificatórios e homologação do resultado final do Processo Seletivo. 

11.1.1 Os recursos poderão ser interpostos no prazo estipulado no cronograma, a contar da 
publicação do ato que gerou a reclamação, somente através da área restrita do candidato no site 
www.iobv.org.br. 

11.2 Para interposição dos recursos os candidatos deverão apresentar seu pedido de revisão 
obedecendo os seguintes passos: 

a) Acessar a área do candidato no site www.iobv.org.br, e realizar login identificando-se. 

b) Na área do candidato em “minhas inscrições” localizar o concurso Edital 001/2015 de 
Correia Pinto; 

c) Na coluna “opções” (à direita) deslize o mouse sobre os ícones (botão) e clique naquele que 

exibir "Solicitar Recurso". 

d) Digitar o seu recurso ou motivo que gerou o recurso com a devida fundamentação. 
e) No caso de recursos contra questões da prova objetiva, identificar o número da prova e o 

número da questão (fundamentando sua argumentação e indicando referência bibliográfica. 
f) Para cada questão deverá ser enviado um recurso. 
g) Caso necessite anexar arquivos, anexe apenas um por recurso. Caso haja mais de um 

arquivo para um único recurso deve-se compacta-los (ZIP) em um único arquivo. Serão 
aceitos arquivos do tipo: jpg,png,gif,jpeg,bmp,doc,docx,xls,xlsx,pdf,txt,zip e rar. 

h) Clicar em “enviar” 

11.3. Não serão aceitos recursos ou anexos de recursos não enviados pela área do candidato ou 
enviados para outro endereço de e-mail. 

11.4. É de inteira responsabilidade do candidato acessar a área do candidato e enviar e/ou digitar 
seu recurso corretamente, e/ou enviar os anexos   para o endereço eletrônico correto sendo que o 
Instituto O Barriga Verde confirmará o seu recebimento através de mensagem automática do 
sistema, sendo que a resposta será divulgada em forma de edital publicado no site do 

http://www.iobv.org.br/
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www.iobv.org.br, após encerrados os recursos e da análise da banca examinadora que terá o prazo 
de dois dias úteis para emitir seus pareceres. 

11.4.1. O Instituto O Barriga Verde não se responsabiliza pelo não recebimento dos recursos, por 
motivo de ordem técnica como congestionamento, caixa de e-mail lotada, antivírus, spam, arquivo 
muito grande (aconselha-se enviar compactado). 

11.5. Os recursos deverão conter o nome do candidato recorrente, nome do cargo, número da 
questão e da disciplina quando for o caso. 

11.6. Não serão recebidos recursos interpostos por qualquer outro meio a não ser o descrito neste 
Edital. 

11.7. Os recursos intempestivos não serão conhecidos e os inconsistentes ou fora do padrão 
e sem fundamentação ou referência bibliográfica não serão providos. 

11.8. No caso de anulação de qualquer questão os pontos a ela correspondentes serão atribuídos a 
todos os candidatos que a responderam. 

11.9. No caso de troca de gabarito, por erro ou falha de digitação na indicação da resposta correta no 
gabarito provisório, será corrigido no gabarito final. 

11.10. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer coletivamente através de ato publicado no 
site www.iobv.org.br. 

11.10.1. Caso haja necessidade os documentos individuais comprobatórios serão publicados na área 
restrita do candidato. 

11.11. Após análise dos recursos interpostos ou por constatação e ou correção de erro material, 
poderá haver alteração da nota, pontuação e ou classificação inicialmente obtida pelo candidato, 
para uma nota, pontuação e ou classificação superior ou inferior ou, ainda desclassificação do 
candidato que não obtiver, feitas as correções exigidas, a nota mínima na prova escrita objetiva ou 
nas demais avaliações realizadas. 

11.12. A decisão exarada nos recursos, pela Comissão Organizadora é irrecorrível na esfera 
administrativa. 
 

12. DO CÁLCULO DA NOTA FINAL E DA CLASSIFICACÃO 

12.1 A nota final dos candidatos (NF) será calculada com o emprego das fórmulas abaixo: 

a) Nota Final dos cargos com prova de títulos: NF = NPE + NPT  

b) Nota Final dos cargos com prova prática: NF = NPE x 4 + NPP x 6 / 10 
 

c) Nota final para todos os demais cargos:  NF = NPE 
 

Sendo: 
NPE= Nota da prova escrita. 
NPT= Nota da prova de títulos. 
NPP = Nota da prova prática. 
NF = Nota Final 
 
12.2. Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota final diferente de 0,00 (zero) igual ou 
superior a 5,00 (cinco) pontos. 

12.3.  A classificação será determinada pela nota final que será expressa em duas casas decimais 
sem arredondamento. 

http://www.iobv.com.br/
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12.4. Ocorrendo empate na nota final, aplicar-se-á, para o desempate, o disposto no parágrafo único 
do artigo 27 da Lei Federal 11.741/03, para os candidatos que se enquadrarem na condição de idoso 
nos termos do artigo 1º da mencionada Lei (possuírem 60 anos completos ou mais). 

12.5. Para o efeito do item 12.4 será considerada a idade do candidato na data do último dia de 
inscrições para o presente Processo Seletivo. 

12.6. Para os candidatos que não se enquadrarem no item anterior, na hipótese de igualdade de 
notas, o desempate será feito através dos seguintes critérios: 

a) Maior número de acertos nas questões de conhecimentos específicos; 
b) Maior número de acertos nas questões de conhecimentos gerais; 
c) Maior Idade. 

 
12.7. Os candidatos para os cargos de professores serão classificados no cargo que escolheram no 
momento da inscrição, devendo comprovar sua escolaridade e/ou condição de habilitado/não-
habilitado no momento da contratação, sob pena de perderem a vaga. 
 
12.7.1 Os candidatos aos cargos (habilitado e não-habilitado) Professor de Educação Infantil, e 
Professor de Séries Iniciais, serão classificados em listas distintas, sendo: 
a) Lista dos candidatos com graduação na licenciatura plena exigida para o cargo, na condição de 
habilitados;  
b) Lista dos candidatos com nível médio em magistério, na condição de não-habilitado; 
c) Lista dos candidatos não-habilitados. 
 
12.8 Primeiramente serão convocados/contratados os candidatos que possuem graduação na 
licenciatura exigida para o cargo e havendo ainda vagas serão convocados os candidatos não-
habilitados cursando o nível superior e posteriormente os que possuem nível médio em magistério na 
condição de não-habilitado. 

12.9 As providências e atos necessários para a convocação, nomeação e posse dos candidatos 
aprovados classificados e habilitados são de competência e responsabilidade da Prefeitura Municipal 
de Correia Pinto.  

12.10 As providências e atos necessários para a chamada e admissão dos candidatos aprovados 
nos cargos de professor, classificados e habilitados são de competência e responsabilidade da 
Prefeitura Municipal de Correia Pinto, Secretaria Municipal de Educação.  

12.11 A classificação neste Processo Seletivo não assegura ao candidato o direito de ingresso 
automático no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Correia Pinto, devendo o candidato 
atender aos requisitos e à Prefeitura chamar dentro do prazo de validade do Processo Seletivo. 

 

13. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

13.1. A homologação do resultado final deste Processo Seletivo, se dará através de decreto do 
executivo devidamente publicada nos meios legais e no endereço eletrônico do Processo Seletivo e 
no órgão oficial do município, com a classificação dos aprovados em ordem decrescente de notas. 

13.2. Os atos e resultados serão divulgados no site www.iobv.org.br. 

 

14. DA ESCOLHA DE VAGAS  

14.1. A escolha de vagas temporárias será feita pessoalmente pelo candidato classificado ou através 
de procurador com poderes específicos outorgados em procuração pública, em data e local que 
serão comunicados no endereço eletrônico do processo seletivo. 

14.2. Após a data da escolha de vagas temporárias, as próximas chamadas dos candidatos serão 

http://www.iobv.com.br/
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feitas reiniciando a ordem de classificação, através de uma única ligação telefônica, onde será 
utilizado o(s) número(s) informado pelos candidatos no ato da inscrição. 

14.3. Em caso de alteração de telefone informado no ato da inscrição, o candidato deverá atualizar o 
novo número na Prefeitura Municipal de Correia Pinto. 

14.4 O candidato classificado que não se apresentar no dia e horário determinados para a escolha 
de vagas temporárias, bem como aquele presente que não aceitar nenhuma das vagas temporárias 
oferecidas, perderá todos os direitos sobre a primeira escolha, ficando, contudo, seu nome listado 
para as próximas escolhas, que ocorrerão durante o ano letivo conforme surgimento de vagas 
temporárias, de acordo com as eventuais necessidades da Rede Municipal de Ensino. 

14.5. O candidato a ser contratado no ato da escolha de vagas temporárias receberá a relação de 
documentos que deverão ser apresentados, no prazo de 48 horas. A sua não apresentação, a 
apresentação de forma incompleta ou tardia implicará na sua desclassificação. 

14.6 O candidato classificado, que desistir de vaga temporária que tenha escolhido, deverá 
manifestar expressamente sua desistência de participação no processo seletivo, não podendo, 
posteriormente reivindicar qualquer outra vaga temporária no processo.  

14.7 As vagas temporárias da mesma disciplina curricular da Educação Básica poderão ser 
apresentadas somando-se o número de aulas, considerando a realidade das escolas, podendo ser 
completada em outra escola. 

14.8. Para a contratação do professor que escolher vagas temporárias na Educação Básica nas 
disciplinas curriculares será considerado o número total de aulas para a definição da carga horária a 
que terá direito. 

14.9 O professor que optar por modalidade/parte diversificada deverá cumprir sua carga horária 
integral em aulas ministradas sem direito a hora atividade. 

14.10 O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo nos casos de substituições pelo retorno do 
titular, por abandono ao serviço sem justificativa ou por problema de ordem pedagógica e/ou 
administrativa causado pelo substituto; neste caso, desde que devidamente justificado e registrado 
em ata em reunião com a equipe gestora da Unidade Escolar. 

14.11 Os professores que forem contratados para trabalhar nos Centros de Educação Infantil far-se-a 
necessário o atendimento às crianças durante o recesso e férias escolares continuarão trabalhando 
normalmente nesses períodos. 

14.12 Será mantida a lista classificatória para substituições de que trata esse Edital com o objetivo 
de atender a necessidades temporárias iniciais e para o decorrer do ano de 2016 e 2017, assim que 
novas vagas temporárias surgirem. 
 

15. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

15.1 Delega-se competência ao IOBV – Instituto O Barriga Verde, como banca executora deste 
Processo Seletivo, para: 

a) Receber os requerimentos de inscrições; 
b) Emitir listas e modelos dos documentos de homologação das inscrições; 
c) Aplicar, julgar e corrigir as provas escritas; 
d) Receber, analisar e pontuar os títulos; 
e) Apreciar os recursos previstos neste edital; 
f) Emitir relatórios de classificação dos candidatos; 
g) Prestar informações sobre o Processo Seletivo dentro de sua competência; 
h) Atuar em conformidade com as disposições deste edital. 
i) Responder, em conjunto com o município de CORREIA PINTO eventuais questionamento de 

ordem judicial e/ou recomendação ministerial. 
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15.2. A fiscalização e supervisão do certame estão a cargo da Comissão Municipal do Processo 
Seletivo Público. 
 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. A Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como as 
alterações em dispositivos de lei e atos normativos a ela posteriores, não serão objeto de avaliação 
nas provas do Processo Seletivo.  

16.2. O acompanhamento das publicações, editais, avisos e comunicados referentes ao Processo 
Seletivo são de responsabilidade exclusiva do candidato. Não serão prestadas por telefone 
informações relativas a número de inscritos por cargo e ao resultado do Processo Seletivo Público.  

16.3. É de responsabilidade do candidato manter seu endereço, e-mail e telefone atualizados para 
viabilizar eventuais contatos que se façam necessários, na área do candidato até a data de 
homologação do resultado final e após esta data na Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura 
de Correia Pinto, até que expire a validade do Processo Seletivo, sob pena de considerar válidas as 
comunicações realizadas com base nos dados constantes nos registros.  

16.4. A qualquer tempo poderá se anular a inscrição da prova e/ou tornar sem efeito a admissão do 
candidato, em todos os atos relacionados ao Processo Seletivo, quando constatada a omissão, 
declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com a finalidade de prejudicar direito ou criar 
obrigação.  

16.5. Comprovada a inexatidão ou irregularidades descritas no item 16.4, o candidato estará sujeito a 
responder criminalmente por seu ato.  

16.6. A Prefeitura do Município de CORREIA PINTO e o IOBV não se responsabilizam por quaisquer 
cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este Processo Seletivo sejam na imprensa 
ou em outros sítios eletrônicos, que não sejam aqueles divulgados no site oficial www.iobv.org.br. 

16.7. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos 
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será 
mencionada em Edital ou aviso a ser publicado, sendo responsabilidade do candidato manter-se 
informado, acompanhando as publicações no site www.iobv.org.br. 

16.8. As despesas relativas à participação do candidato no Processo Seletivo e à apresentação para 
a escolha de vagas e a admissão correrão a expensas do próprio candidato.  

16.9. No exame da tempestividade dos recursos, solicitações e documentos enviados ao IOBV, 
encaminhados via postal com Aviso de Recebimento – AR (correios), será considerada a data de 
postagem.  

16.10. É vedada a inscrição neste Processo Seletivo de quaisquer membros da Comissão de 
Seletivo Público, tanto da Prefeitura do Município de CORREIA PINTO como do IOBV, bem como de 
seus parentes até 2º grau. 

16.11.  Na ocorrência de inscrição de parente, o membro da comissão deverá afastar-se e ser 
substituído por outro a ser designado através de decreto. 

16.12. Os cadernos de provas escrita serão mantidos sob a responsabilidade do IOBV, por um 
período de 3 (três) meses, após a homologação do resultado final, quando serão incinerados. Os 
demais apontamentos, após 6 (seis) meses da homologação do resultado serão incinerados, com 
registro em ata. 

16.13. A Comissão do Processo Seletivo da Prefeitura do Município de CORREIA PINTO e do IOBV 
poderão justificadamente, alterar as normas previstas nos itens deste edital e seus desdobramentos, 
desde que com a finalidade de preservar o bom andamento do certame. 
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16.14. Os casos omissos e os casos duvidosos serão resolvidos conjuntamente, em caráter 
irrecorrível, pela Comissão do Processo Seletivo da Prefeitura do Município de CORREIA PINTO e 
do IOBV. 

16.15. Fica eleito, para dirimir qualquer questão relacionada com o Processo Seletivo previsto neste 
Edital o Foro da Comarca de Correia Pinto/SC. 

16.16. São partes integrantes deste edital os seguintes anexos: 
Anexo I – Cargos e Vagas; 
Anexo II – Atribuições dos Cargos; 
Anexo III – Conteúdo Programático;  
Anexo IV– Requerimento de Vaga de Deficiente e Condição Especial para Realizar a prova;  
Anexo V – Formulário Apresentação de Títulos cargos de nível superior; 
Anexo VI – Formulário de Tempo de Serviço. 

CORREIA PINTO, 13 de novembro de 2015 
 

VANIO FOSTER 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

DOS CARGOS, VAGAS, REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA  

 
QUADRO I 

CARGOS DE NÍVEL ALFABETIZADO E FUNDAMENTAL  

N°. 
CARGO CARGO 

CARGA 
HORÁRIA 

N° 
VAGAS 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO 
VALOR DO 

VENCIMENTO 
INICIAL 

TIPO DE PROVA 
VALOR 

INSCRIÇÃO 

1.  
Agente de Serviços Gerais B 
(masculino) 

40h RT Alfabetizado R$ 888,44 Escrita Objetiva R$ 40,00 

2.  
Agente de Serviços Gerais A 
(feminino) 

40h RT Alfabetizado R$ 888,44 Escrita Objetiva 
R$ 40,00 

3.  Mecânico 40h RT Alfabetizado R$ 888,44 Escrita Objetiva R$ 40,00 

4.  Motorista 40h RT 
Ensino Fundamental completo e Carteira 
Nacional de Habilitação categoria “D” 

R$ 888,44 
Escrita Objetiva e 

prática 
R$ 40,00 

5.  Operador de Equipamento 40h RT 
Alfabetizado e Carteira Nacional de 
Habilitação categoria “C” 

R$ 938,66 
Escrita Objetiva e 

prática 
R$ 40,00 

6.  
Operador de Equipamento de 
Terraplanagem 

40h RT 
Alfabetizado e Carteira Nacional de 
Habilitação categoria “C” 

R$ 976,81 
Escrita Objetiva e 

prática 
R$ 40,00 

 
QUADRO II 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO  

N°. 
CARGO 

CARGO 
CARGA 

HORÁRIA 
N° 

VAGAS 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO 

VALOR DO 
VENCIMENTO 

INICIAL 

 
TIPO DE PROVA 

VALOR 
INSCRIÇÃO 

7.  Agente Administrativo 40h RT Ensino Médio  R$ 1.292,05 Escrita Objetiva R$ 50,00 

8.  Atendente de Consultório Dentário ESF  40h RT Ensino Médio  R$ 888,44 Escrita Objetiva R$ 50,00 
9.  Auxiliar Sócioeducativo CREAS 40h RT Ensino Médio  R$ 888,44 Escrita Objetiva R$ 50,00 
10.  Monitor da Casa de Passagem 40h RT Ensino Médio R$ 888,44 Escrita Objetiva R$ 50,00 

11.  Serviços de Topografia B 40h RT 
Ensino Médio com habilitação em 
Topografia 

R$ 1.553,88 Escrita Objetiva R$ 50,00 

12.  Técnico em Enfermagem 40h RT 
Ensino Médio com curso técnico 
e Registro no órgão de classe 

R$ 1.572,07 Escrita Objetiva 
R$ 50,00 
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QUADRO III 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (geral)  

N°. 
CARGO 

CARGO 
CARGA 

HORÁRIA 
Nº DE 

VAGAS 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO 

VALOR DO 
VENCIMENTO 

INICIAL 

TIPO DE 
PROVA 

VALOR 
INSCRIÇÃO 

13.  
Assistente Social 
(administração) 

20h 
RT Curso de Nível superior em Serviço Social e registro no 

órgão de classe.   
R$ 1.726,54 Escrita Objetiva R$ 60,00 

14.  

Assistente Social 
(Casa de Passagem) 
Lei Complementar 
132/2013 

20h RT 
Curso de Nível superior em Serviço Social e registro no 
órgão de classe.   

R$ 1.726,54 Escrita Objetiva R$ 60,00 

15.  Odontólogo 20h 
RT Curso de Nível superior em Odontologia e registro no 

órgão de classe. 
R$ 1.726,54 Escrita Objetiva 

R$ 60,00 

16.  Enfermeiro 40h 
RT Curso de Nível superior em enfermagem e registro no 

órgão de classe. 
R$ 3.453,10 Escrita Objetiva 

R$ 60,00 

17.  Engenheiro Civil 40h 
RT Curso de Nível superior em Engenharia Civil e registro 

no órgão de classe. 
R$ 3.453,10 Escrita Objetiva 

R$ 60,00 

18.  Farmacêutico 20h 
RT Curso de Nível superior em Farmácia e registro no 

órgão de classe. 
R$ 1.726,54 Escrita Objetiva 

R$ 60,00 

19.  Médico 40h 
RT Curso de Nível superior em Medicina e registro no 

órgão de classe. 
R$ 6.906,22 Escrita Objetiva 

R$ 60,00 

20.  Nutricionista 30h 
RT Curso de Nível superior em Nutricionismo e registro no 

órgão de classe. 
R$ 2.589,82 Escrita Objetiva 

R$ 60,00 

21.  
Psicólogo 
(Administração) 

20h 
RT Curso de Nível superior em psicologia e registro no 

órgão de classe.  
R$ 1.726,54 Escrita Objetiva 

R$ 60,00 

22.  

Psicólogo 
(Casa de Passagem) 
Lei Complementar 
132/2013 

20h RT 
Curso de Nível superior em psicologia e registro no 
órgão de classe.  

R$ 1.726,54 Escrita Objetiva R$ 60,00 

23.  Veterinário  20h 
RT Curso de Nível superior em veterinária e registro no 

órgão de classe 
R$ 1.726,54 Escrita Objetiva R$ 60,00 
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QUADRO IV - CARGOS DE PROFESSOR (professores/educação) **  

N°. 
CARGO 

CARGO 
N. 

VAGAS 
ÁREA DE 
ATUAÇÃO 

CARGA 
HORÁRIA 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO 
VENCIMENTO 
INICIAL 

 
Tipo de prova 

VALOR 
INSCRIÇÃO 

24.  
Professor EDUCAÇÃO 
INFANTIL (habilitado) 

RT 

Ensino 
Infantil 
(creche e 
pré-escola) 

20, 30 ou 
40 horas 
semanais 

Ensino superior completo de Licenciatura 
em Pedagogia ou Normal Superior com 
habilitação em Educação Infantil ou  

Conforme 
 quadro VI 

Escrita Objetiva 
e títulos 

R$ 60,00 

25.  
Professor EDUCAÇÃO 
INFANTIL (não habilitado) 

RT 

Ensino 
Infantil 
(creche e 
pré-escola) 

20, 30 ou 
40 horas 
semanais 

Atestado de freqüência em curso de 
Licenciatura com habilitação na etapa de 
ensino/disciplina/modalidade em que 
pretende atur, a partir da 1 fase. 

Conforme 
 quadro VI 

Escrita Objetiva 
e títulos 

R$ 60,00 

26.  
Professor SÉRIES INICIAIS 
(habilitado) 

RT 
Ensino 
Fundamental 
1º ao 5º Ano 

20 ou 40 
horas 
semanais 

Ensino superior completo de Licenciatura 
em Pedagogia ou Normal Superior com 
habilitação em Séries Iniciais.  

Conforme 
 quadro VI 

Escrita Objetiva 
e títulos 

R$ 60,00 

27.  
Professor SÉRIES INICIAIS 
 (não habilitado) 

RT 
Ensino 
Fundamental 
1º ao 5º Ano 

20 ou 40 
horas 
semanais 

Atestado de freqüência em curso de 
Licenciatura com habilitação na etapa de 
ensino/disciplina/modalidade em que 
pretende atur, a partir da 1 fase. 

Conforme 
 quadro VI 

Escrita Objetiva 
e títulos 

R$ 60,00 

28.  
Professor Educação Infantil ou 
Pré Escolar - com MAGISTÉRIO 
(não-habilitado) 

RT 

Ensino 
Infantil 
(creche e 
pré-escola) 

20, 30 ou 
40 horas 
semanais 

Diploma ou certificado em nível de Ensino 
Médio no Magistério-Educação Infantil ou 
Pré-escolar* 

Conforme 
 quadro VI 

Escrita Objetiva 
e títulos 

R$ 50,00 

29.  Professor ARTES (habilitado) RT 

Ensino 
Fundamental 
6º. Ao 9º. 
Ano 

10, 20, 30 
ou 40 
horas 
semanais 

Ensino superior completo de Licenciatura 
Plena com habilitação específica na  

Conforme 
 quadro VI 

Escrita Objetiva 
e títulos 

R$ 60,00 

30.  
Professor ARTES  
(não habilitado) 

RT 

Ensino 
Fundamental 
6º. Ao 9º. 
Ano 

10, 20, 30 
ou 40 
horas 
semanais 

Atestado de freqüência em curso de 
Licenciatura com habilitação na etapa de 
ensino/disciplina/modalidade em que 
pretende atur, a partir da 1 fase. 

Conforme 
 quadro VI 

Escrita Objetiva 
e títulos 

R$ 60,00 

31.  Professor CIÊNCIAS (habilitado) RT 

Ensino 
Fundamental 
6º. Ao 9º. 
Ano 

10, 20, 30 
ou 40 
horas 
semanais 

Ensino superior completo de Licenciatura 
Plena com habilitação específica na  

Conforme 
 quadro VI 

Escrita Objetiva 
e títulos 

R$ 60,00 

32.  
Professor CIÊNCIAS 
 (não habilitado) 

RT 

Ensino 
Fundamental 
6º. Ao 9º. 
Ano 

10, 20, 30 
ou 40 
horas 
semanais 

Atestado de freqüência em curso de 
Licenciatura com habilitação na etapa de 
ensino/disciplina/modalidade em que 
pretende atur, a partir da 1 fase. 

Conforme 
 quadro VI 

Escrita Objetiva 
e títulos 

R$ 60,00 
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33.  
Professor EDUCAÇÃO FÍSICA  
(habilitado) 

RT 

Ensino 
Fundamental 
6º. Ao 9º. 
Ano 

10, 20, 30 
ou 40 
horas 
semanais 

Ensino superior completo de Licenciatura 
Plena com habilitação específica na  

Conforme 
 quadro VI 

Escrita Objetiva 
e títulos 

R$ 60,00 

34.  
Professor EDUCAÇÃO FÍSICA  
(não habilitado) 

RT 

Ensino 
Fundamental 
6º. Ao 9º. 
Ano 

10, 20, 30 
ou 40 
horas 
semanais 

Atestado de freqüência em curso de 
Licenciatura com habilitação na etapa de 
ensino/disciplina/modalidade em que 
pretende atur, a partir da 1 fase. 

Conforme 
 quadro VI 

Escrita Objetiva 
e títulos 

R$ 60,00 

35.  
Professor ENSINO RELIGIOSO 
(habilitado) 

RT 

Ensino 
Fundamental 
6º. Ao 9º. 
Ano 

10, 20, 30 
ou 40 
horas 
semanais 

Ensino superior completo de Licenciatura 
Plena com habilitação específica na  

Conforme 
 quadro VI 

Escrita Objetiva 
e títulos 

R$ 60,00 

36.  
Professor ENSINO RELIGIOSO 
(não habilitado) 

RT 

Ensino 
Fundamental 
6º. Ao 9º. 
Ano 

10, 20, 30 
ou 40 
horas 
semanais 

Atestado de freqüência em curso de 
Licenciatura com habilitação na etapa de 
ensino/disciplina/modalidade em que 
pretende atur, a partir da 1 fase. 

Conforme 
 quadro VI 

Escrita Objetiva 
e títulos 

R$ 60,00 

37.  
Professor 
GEOGRAFIA(habilitado) 

RT 

Ensino 
Fundamental 
6º. Ao 9º. 
Ano 

10, 20, 30 
ou 40 
horas 
semanais 

Ensino superior completo de Licenciatura 
Plena com habilitação específica na  

Conforme 
 quadro VI 

Escrita Objetiva 
e títulos 

R$ 60,00 

38.  
Professor GEOGRAFIA  
(não habilitado) 

RT 

Ensino 
Fundamental 
6º. Ao 9º. 
Ano 

10, 20, 30 
ou 40 
horas 
semanais 

Atestado de freqüência em curso de 
Licenciatura com habilitação na etapa de 
ensino/disciplina/modalidade em que 
pretende atur, a partir da 1 fase. 

Conforme 
 quadro VI 

Escrita Objetiva 
e títulos 

R$ 60,00 

39.  Professor HISTÓRIA (habilitado) RT 

Ensino 
Fundamental 
6º. Ao 9º. 
Ano 

10, 20, 30 
ou 40 
horas 
semanais 

Ensino superior completo de Licenciatura 
Plena com habilitação específica na  

Conforme 
 quadro VI 

Escrita Objetiva 
e títulos 

R$ 60,00 

40.  
Professor HISTÓRIA  
(não habilitado) 

RT 

Ensino 
Fundamental 
6º. Ao 9º. 
Ano 

10, 20, 30 
ou 40 
horas 
semanais 

Atestado de freqüência em curso de 
Licenciatura com habilitação na etapa de 
ensino/disciplina/modalidade em que 
pretende atur, a partir da 1 fase. 

Conforme 
 quadro VI 

Escrita Objetiva 
e títulos 

R$ 60,00 

41.  
Professor LÍNGUA INGLESA 
(habilitado) 

RT 

Ensino 
Fundamental 
6º. Ao 9º. 
Ano 

10, 20, 30 
ou 40 
horas 
semanais 

Ensino superior completo de Licenciatura 
Plena com habilitação específica na  

Conforme 
 quadro VI 

Escrita Objetiva 
e títulos 

R$ 60,00 

42.  
Professor LÍNGUA INGLESA 
(não habilitado) 

RT 
Ensino 
Fundamental 
6º. Ao 9º. 

10, 20, 30 
ou 40 
horas 

Atestado de freqüência em curso de 
Licenciatura com habilitação na etapa de 
ensino/disciplina/modalidade em que 

Conforme 
 quadro VI 

Escrita Objetiva 
e títulos 

R$ 60,00 
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Ano semanais pretende atur, a partir da 1 fase. 

43.  
Professor LINGUA 
PORTUGUESA (habilitado) 

RT 

Ensino 
Fundamental 
6º. Ao 9º. 
Ano 

10, 20, 30 
ou 40 
horas 
semanais 

Ensino superior completo de Licenciatura 
Plena com habilitação específica na  

Conforme 
 quadro VI 

Escrita Objetiva 
e títulos 

R$ 60,00 

44.  
Professor LINGUA 
PORTUGUESA (não habilitado) 

RT 

Ensino 
Fundamental 
6º. Ao 9º. 
Ano 

10, 20, 30 
ou 40 
horas 
semanais 

Atestado de freqüência em curso de 
Licenciatura com habilitação na etapa de 
ensino/disciplina/modalidade em que 
pretende atur, a partir da 1 fase. 

Conforme 
 quadro VI 

Escrita Objetiva 
e títulos 

R$ 60,00 

45.  
Professor MATEMÁTICA 
(habilitado) 

RT 

Ensino 
Fundamental 
6º. Ao 9º. 
Ano 

10, 20, 30 
ou 40 
horas 
semanais 

Ensino superior completo de Licenciatura 
Plena com habilitação específica na  

Conforme 
 quadro VI 

Escrita Objetiva 
e títulos 

R$ 60,00 

46.  
Professor MATEMÁTICA 
 (não habilitado) 

RT 

Ensino 
Fundamental 
6º. Ao 9º. 
Ano 

10, 20, 30 
ou 40 
horas 
semanais 

Atestado de freqüência em curso de 
Licenciatura com habilitação na etapa de 
ensino/disciplina/modalidade em que 
pretende atur, a partir da 1 fase. 

Conforme 
 quadro VI 

Escrita Objetiva 
e títulos 

R$ 60,00 

Obs.: O candidato que se inscrever para o cargo de professor com habilitação no Ensino Médio no Magistério-Educação Infantil ou Pré-escolar, configurará a lista de 
candidatos não-habilitados. Receberá o valor do vencimento inicial como professor I, conforme Tabela de Cargos e Salários referente a Lei Municipal nº 0019/2007.  
** O candidato deverá no momento da contratação comprovar sua condição de habilitado ou não-habilitado sob pena de perder a vaga.  
* RT- Reserva Técnica. (Serão convocados primeiramente os candidatos classificados para os cargos Habilitados, caso as vagas não sejam preenchidas com os habilitados 
serão convocados os não habilitados) 

QUADRO VI - VALOR DO VENCIMENTO INICIAL  

FORMAÇÃO 
SALÁRIO MENSAL EM R$/ REGIME DE OPÇÃO 

10 HORAS 20 HORAS 30 HORAS 40 HORAS 
PROFESSOR HABILITADO* R$ 479,44 R$ 958,89 R$ 1.438,33 R$ 1.917,78 

PROFESSOR SEM HABILITAÇÃO R$ 479,44 R$ 958,89 R$ 1.438,33 R$ 1.917,78 

* Conforme valores da tabela anexada na Lei Complementar nº 0019/2007 e alterações posteriores. 
 

QUADRO VII - CARGA HORÁRIA  
A PMCP contratará de acordo com a sua necessidade, sendo carga horária de 10, 20, 30 ou 40 horas semanais. O candidato que desistir da sua vaga, desistirá da carga 

completa, não podendo fracioná-la.  

EDUCAÇÃO INFANTIL 20, 30 ou 40 horas semanais. 

ENSINO FUNDAMENTAL- 1° AO 5° ANO  20 ou 40 horas semanais. 

ENSINO FUNDAMENTAL- 1° AO 9° ANO 10, 20, 30 ou 40 horas semanais. 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 20 ou 40 horas semanais. 
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ANEXO II 
DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS  

 
Conforme a seguinte legislação: 
Lei 837/98 e Decreto 88/2002 – Agente Administrativo, Técnico em Enfermagem, Enfermeiro, Engenheiro 
Civil, Médico, Assistente Social, Agente de Serviços Gerais A e Agente de Serviços Gerais B, Mecânico, 
Motorista, Operador de Equipamentos, Professor, Veterinário, Odontólogo, Serviços de topografia B. 
Lei Complementar 11/2006 – Operador de Equipamentos de Terraplenagem.  
Lei Complementar 88/2011 – Monitor da Casa de Passagem, Auxiliar Sócio-educativo CREAS.  
Lei Complementar 50/2009 – Nutricionista 
Lei Complementar 37/2007 – Psicólogo – Administração 
Lei Complementar 132/2013 – Psicólogo e Assistente Social 
Lei Complementar 1297/2005 – Atendente de consultório dentário 
Lei Complementar 79/2011 – Farmacêutico 
 
- AGENTE ADMINISTRATIVO - Atividade de nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços de 
registro, controle, datilografia ou digitação, redação, arquivo e execução de todo e qualquer serviço de caráter 
administrativo, financeiro, pessoal ou material. Portador de certificado de 2º grau.  
 
- TÉCNICO EM ENFERMAGEM - Atividade de nível médio com grau de complexidade mediana na área de 
enfermagem, envolvendo atribuições desenvolvidas junto a indivíduos, família e a comunidade, visando a 
promoção e a recuperação da saúde. Portador de certificado de 2º grau na área de enfermagem devidamente 
registrado no conselho.  
 
- ENFERMEIRO - Atividade de nível superior, de natureza especializada, envolvendo serviços referentes a 
campanha e programas de saúde e educação sanitária, objetivando esclarecer a população sobre doenças, 
meios de prevenção e cura, aplicação de vacinas e outros serviços relacionado com cura e prevenção de 
doenças em geral. Portador de diploma de curso superior na área de enfermagem devidamente registrado no 
conselho. 
 
- ENGENHEIRO CIVIL - Atividade de nível superior, de natureza especializada, envolvendo serviços 
relacionados com execução de projetos, fiscalização de obras, imóveis, drenagem, supervisão de equipes e 
ou equipamentos e planejamento de construção de obras da administração municipal. Portador de diploma de 
nível superior na área de engenharia civil, registrado no órgão de classe. 
 
- MÉDICO - Atividade de nível superior, de natureza especializada, envolvendo serviços referentes a 
atividades de supervisão, planejamento, coordenação, programação e execução de atividades pertinentes a 
defesa e proteção da saúde individual e ou coletiva, de acordo com a política do município. Portador de 
diploma de nível superior na área de medicina, devidamente registrado no órgão competente. 
 
-  ASSISTENTE SOCIAL - Atividade de nível superior, de natureza especializada, envolvendo serviços 
referentes a planejamento e tratamento de aspectos sociais. Portador de diploma de nível superior 
devidamente registrado no órgão competente. 
  
- AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS A - Atividade de nível primário, de menor complexidade e de natureza 
repetitiva, envolvendo serviços braçais de limpeza e manutenção dos próprios municipais e serviços de 
merenda escolar ou cafezinho, alfabetizado, com experiência e habilidade na área de atuação.  
 
- AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS B - Atividade de nível primário, de menor complexidade e de natureza 
repetitiva, envolvendo serviços braçais de limpeza e manutenção dos próprios municipais alfabetizado, com 
experiência e habilidade na área de atuação.  
 
- MECÂNICO - Atividade de execução específica, de natureza operacional, abrangendo serviços de mecânica 
em geral, nos veículos em geral de qualquer porte, marca de fabricação e em máquinas e equipamentos em 
geral. Com comprovada experiência e habilidade na área, alfabetizado. 
 
- MOTORISTA - Atividade de execução, de natureza operacional, abrangendo condução e conservação do 
veículo motorizado no transporte oficial, de passageiros ou cargas. Comprovada experiência e habilidade na 
área "C" e “D”, escolaridade mínima – Ensino Fundamental.  
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- OPERADOR DE EQUIPAMENTO - Atividade qualificada de menor grau de complexidade, de natureza 
repetitiva abrangendo operação e manutenção de equipamentos mecânicos em geral. De comprovada 
experiência e habilidade na área, alfabetizado. 
 
- OPERADOR DE EQUIPAMENTO DE TERRAPLENAGEM - atividade de médio grau de complexidade, de 
natureza repetitiva, abrangendo operação e manutenção de equipamentos mecânicos de terraplenagem, a 
saber: moto-niveladora, trator de esteira, retro-escavadeira e pá-carregadeira. De comprovada experiência na 
área, alfabetizado, constituído de 08 (oito) vagas, com carga horária de 40 horas semanais.  
 
- MONITOR – CASA DE PASSAGEM -  Atividade   de   nível   médio,  de  complexidade mediana,  
envolvendo  planejamento e execução dos projetos   de  atividades  aprovados,  visando  o desenvolvimento  
integral dos abrigados. Portador de certificado  escolar de conclusão do 2º grau. Profissionais por turno, que 
trabalharão 24 horas e folgarão 48 horas. 
  
- AUXILIAR SÓCIO-EDUCATIVO - Auxilia  o  Orientador  sócio-educativo  em  suas atividades.  Formação  
em  nível  médio.  
 
- NUTRICIONISTA - Atividade de nível superior, de natureza especializada, envolvendo serviços referentes a 
atividades técnicas nutricionais, bem como, planejar, organizar, dirigir, supervisionar e avaliar os serviços de 
alimentação e nutrição. Portador de diploma de nível superior na área de nutrição, devidamente registrado no 
órgão competente. Com carga horária de 30 horas. 
 
- PSICÓLOGO - Atividade de nível superior, de natureza especializada, envolvendo serviços referentes a 
atividades técnicas de natureza psicológica. Portador de diploma de nível superior na área de psicologia, 
devidamente registrado no órgão competente. 
 
- SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA B - Atividade de nível médio, de complexidade mediana, envolvendo 
atividades referentes a execução de levantamento de jazidas, propriedades, bacias, levantamento 
topográfico, cálculos, nivelamentos, localização de projetos urbanos e obras públicas em geral, e execução 
de demarcação de áreas. Habilitação em topografia a nível de 2o grau, com diploma devidamente registrado. 
Em início de carreira. 
 
- ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO – (não há especificação de cargo na lei de criação).  
 
- FARMACÊUTICO - Atividade de nível superior, de natureza especializada, envolvendo os seguintes 
serviços: planejar, organizar e supervisionar as atividades na unidade de Farmácia sob sua responsabilidade; 
aquisição, armazenamento, dispensação, controle e fracionamento de medicamentos; auxiliar nos registros 
de entrada e saída de medicamentos e produtos correlatos; obedecer as normas técnicas de biossegurança 
na execução de suas atribuições. Portador de diploma de nível superior na área de farmácia, devidamente 
registrado no órgão competente. Com carga horária de 20 horas.  
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ANEXO III 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

ATENÇÃO: 
Poderão ser objeto de questões quaisquer alterações na legislação constante dos programas das provas, 
havidas e publicadas até o dia da publicação do presente edital.Nas questões relacionadas a conhecimentos 
de informática, salvo expressa menção do programa e ou enunciado, as perguntas poderão estar 
relacionadas a qualquer versão dos softwares existentes no mercado.As bibliografias são meramente 
sugestões ficando a cargo do candidato pesquisar e adquirir o material para estudo. 

 
CARGOS DE ALFABETIZADO E ENSINO FUNDAMENTAL 

 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – COMUM A TODOS OS CARGOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA. 
Leitura e Interpretação de Textos; Semântica; Verbos. Morfologia. Processos de formação de palavras. 
Mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Classes de Palavras. Substantivos, adjetivos, conjunções, 
pronomes, preposições, verbos. Ortografia. Pontuação. Acentuação Gráfica. 
CONHECIMENTOS GERAIS 
Aspectos da História, Geografia, Atualidades, Cultura, Cinema, Artes, tecnologia, Economia, e organização 
política do mundo, do Brasil, de Santa Catarina e do Município. Ciências naturais e meio ambiente. 
Bibliografia Sugerida 
Almanaque Abril.Livros, Jornais, Revistas, Telejornais e outros materiais que abrangem o programa proposto 
e a critério do candidato, podendo ser quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos especificados. 
 
 

CONHECIMENTOS INERENTES AO CARGO 
 

AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS B (MASCULINO) 
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS A (FEMININO) 
Materiais de limpeza e sua utilização. Destinação do lixo e reciclagem. Limpeza dos diferentes espaços. 
Conhecimentos teóricos e práticos relacionados a faxina, manipulação de alimentos, copa; Recepção e 
armazenamento de materiais de limpeza. Controle de estoque e técnicas de armazenamento de alimentos. 
Manuseio e conservação de equipamentos e utensílios; Produtos de limpeza, produtos químicos de limpeza, 
símbolos e cuidados. Prevenção de Acidentes.  Segurança no trabalho. Tipos de limpeza, varredura seca, 
úmida e molhada. Tipos de materiais (panos de limpeza, esponjas, Mops, rodos etc) e suas adequadas 
utilizações.  Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Noções de ética e cidadania; Regras de 
comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço público; regras básicas de 
comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Zelo 
pelo patrimônio público; 
 
MECÂNICO 
Identificação e uso de ferramentas para mecânica. Motores a gasolina: Componentes. Funcionamento. 
Manutenção e reparos. Motores diesel, gasolina e flex: Componentes. Funcionamento. Manutenção e 
reparos. Sistemas elétricos de: Componentes. Funcionamento. Manutenção e reparos. Noções de segurança 
individual, coletiva e de instalações. Noções de procedimentos de Primeiros Socorros. Comportamento e 
atitude em ambiente de trabalho. Segurança no trabalho: prevenção de acidentes e aspectos gerais da 
segurança individual e coletivas. Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Noções de higiene 
pessoal e do ambiente de trabalho. Segurança no trabalho. Regras básicas de comportamento profissional 
para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Outras questões que abordem 
situações, procedimentos e conhecimentos específicos do cargo a ser exercido. Ética no serviço público. 
 
MOTORISTA 
Legislação de trânsito: Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503 de 23/9/1997) e legislação 
complementar atualizada. Conceitos, definições e diretrizes. Sistema Nacional de Trânsito: disposições 
gerais, composição e competências. Normas gerais de circulação e conduta. Educação para o trânsito: 
conceito, propostas, responsabilidade dos órgãos competentes. Sinalização: objetivos, classificação, ordem 
de prevalência. Operação e fiscalização de trânsito. Veículos: Classificação. Características. Segurança. 
Equipamentos obrigatórios. Proibições. Transporte de cargas. Identificação. Registro de veículos. 
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Licenciamento. Habilitação: Processo de habilitação. Carteira Nacional de Habilitação. Normas. Autorização e 
permissão para dirigir. Categorias. Exames. Aprendizagem. Expedição. Infrações. Penalidades: Advertências. 
Multa. Suspensão do direito de dirigir. Apreensão do veículo. Cassação da Carteira Nacional de Habilitação. 
Medidas administrativas. Processo administrativo. Cursos de reciclagem. Crimes de trânsito: Disposições 
gerais. Tipificação. Penalidades. Direção defensiva: Definição. Cuidados gerais ao dirigir. Riscos, perigos e 
acidentes. Manutenção periódica e preventiva do veículo. Cinto de segurança. Condutor. Ambiente e 
condições adversas para dirigir. Uso de álcool, drogas e medicamentos. Mecânica básica: Noções básicas de 
mecânica de automóveis. Comandos principais. Carroceria, motor e transmissão. Rodas, direção, freios, 
suspensão e sistema elétrico. Manual de instruções do veículo. Primeiros socorros: Noções básicas de 
primeiros socorros. Manutenção dos sinais vitais. Procedimentos emergenciais. Movimentação e transporte 
de emergência. Condução de veículos da espécie; manobras; conhecimentos sobre os instrumentos do 
painel de comando; manutenção; sinalização de trânsito; manutenção do veículo. Outros inerentes à 
atribuições do cargo. Noções de Hierarquia e relações humanas no trabalho e noções de segurança e 
equipamentos de segurança no trabalho 
 
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 
OPERADOR DE EQUIPAMENTO DE TERRAPLANAGEM 
Noções do Código de Trânsito Brasileiro, Resoluções, Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos 
órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito; Direção defensiva; Noções gerais de circulação e 
conduta. Noções de mecânica. Conhecimento a respeito de máquinas tipo: Esteira, trator de pneus, 
perfuratrizes, basculantes, escavadeiras, motoniveladoras, retro-escavadeira, escavadeira hidráulica e outras 
máquinas similares. Manuseio de volante, alavanca de comando, acionamento de pedais. Noções de 
proteção ao meio ambiente e cidadania. Direção defensiva. Mecânica básica. Noções básicas de higiene: 
pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Noções de Primeiros Socorros: papel do socorrista, parada 
cardiorespiratória, hemorragias, ferimentos, entorses, luxações e fratura, distúrbios causados pelo calor, 
choque elétrico, mordidas e picadas de animais, transporte de pessoas acidentadas, corpos estranhos no 
organismo. Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e prevenção; normas 
de segurança, conceito de proteção e equipamentos de proteção. Normas básicas de higiene, pessoal, 
ambiental, de utensílios e equipamentos. EPIs – Equipamentos de Proteção Individual. Regras de 
comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço público; regras básicas de 
comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Zelo 
pelo patrimônio público; Noções de prevenção de acidentes de trabalho e incêndio; Conhecimentos básicos 
de normas de higiene no ambiente de trabalho, conservação, limpeza e guarda de materiais sob sua 
responsabilidade; Execução de atividades afins, observando se a pratica do dia a dia. Prática de direção 
veicular: Condução de veículos da espécie; manobras; conhecimentos sobre os instrumentos do painel de 
comando; manutenção; sinalização de trânsito; manutenção do veículo; direção e operação veicular de 
máquinas leves e pesadas motorizadas e não motorizadas. 

 
CARGOS DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR 

 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – COMUM A TODOS OS CARGOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA. 
Interpretação de Textos – Língua escrita objetiva e suas formas; Morfologia, Fonética e Fonologia, Ortografia, 
classe estrutura e formação de palavras, frase, oração, período, pontuação, derivação e composição, 
substantivo, adjetivo, pronome, verbos, artigo, numerais, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, o 
período e sua construção, sujeito, predicado,  oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, acentuação gráfica, 
Sintaxe, figuras de sintaxe, concordância, figuras de linguagem, noções de versificação, literatura brasileira; 
Gêneros literários e discursivos.  
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
Aspectos da História, Geografia, Atualidades, Cultura, Cinema, Artes, tecnologia, Economia, e organização 
política do mundo, do Brasil, de Santa Catarina e do Município. Ciências naturais e meio ambiente 
Bibliografia Sugerida 
Almanaque Abril. 
Livros, Jornais, Revistas, Telejornais e outros materiais que abrangem o programa proposto e a critério do 
candidato, podendo ser quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos especificados. 
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LEGISLAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal, ECA, Estatuto 
do Servidor. Temas gerais de Direito Administrativo e Administração Pública. Atos Administrativos. Crimes 
contra a administração pública. Serviços Públicos: conceitos, classificação; regulamentação; controle; 
permissão; concessão e autorização.  Correspondência Oficial. Relações públicas e interpessoais, Noções de 
ética e cidadania e outros conceitos inerentes as atribuições do cargo. 

 
CONHECIMENTOS INERENTES AO CARGO 

 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Administração pública. Poderes Administrativos.  Atos Administrativos, Servidores Públicos, 
Responsabilidade Civil da Administração. Controle Da Administração.  Correspondência Oficial, Noções de 
Protocolo, técnicas de arquivo. Comportamento organizacional (motivação, liderança, comunicação, trabalho 
em equipe, relacionamento interpessoal, relações humanas). Ética Profissional; Qualidade no atendimento: 
Atendimento ao público interno e externo, pessoalmente ou através do telefone; recebimento, orientação e 
encaminhamento das pessoas ao setor específico. Comunicação; Elementos da comunicação, emissor e 
receptor; Fraseologia adequada para o recepção. Redação e Documentos oficiais: formas de tratamento, 
elaboração, organização e expedição de documentos oficiais como relatório, ofício, memorando, aviso, ata, 
atestado, declaração, despacho, portaria, requerimento, circular e etc.; Recepção e despacho de 
documentos; Uso e funcionamento de equipamentos de escritório. Informática básica. Correio eletrônico e 
uso da internet. Técnicas e serviços bancários. Serviços e rotinas de protocolo, expedição e arquivo; 
classificação de documentos e correspondências; correspondência oficial; processos administrativos: 
formação, autuação e tramitação; gestão de material e controle de estoques e almoxarifado; organização 
administrativa dos serviços do Órgão Municipal: finalidades dos órgãos; Formas de tratamento Aspectos da 
redação oficial e atos normativos (Manual da Presidência da República). Serviços públicos: conceitos, 
elementos de definição, princípios, classificação. Relações humanas e interpessoais. Atendimento ao público 
e ao telefone. Noções básicas de atos administrativos, licitações e contratos. Noções básicas de 
contabilidade pública e responsabilidade fiscal. Administração pública. Poderes Administrativos.  Atos 
Administrativos, Servidores Públicos, Responsabilidade Civil da Administração; Noções de ética e cidadania e 
outros conceitos inerentes as atribuições do cargo. Informática Básica- Sistemas operacionais Windows e 
Linux: sistema de arquivos; utilização dos principais recursos, aplicativos e ferramentas, Microsoft Office e BR 
Office: criação, edição, formatação, visualização e impressão de textos, planilhas e apresentações; uso de 
fórmulas, tabelas, imagens e gráficos, teclas de atalho, envio e recebimento de e-mail, Internet e Intranet; 
navegação e busca na Web; correio eletrônico. Segurança: softwares maliciosos; procedimentos e aplicativos 
de segurança; realização de cópias de segurança.  
 
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTÁRIO - ESF 
Métodos e técnicas para educação em saúde bucal, individual e coletiva; Noções de planejamento e 
avaliação das ações educativas; Técnicas de escovação e aplicação de flúor; Ações básicas de promoção à 
saúde bucal; Relação dos profissionais da saúde com as pessoas portadores de deficiências; Qualidade na 
prestação dos serviços na área da saúde; Anatomia bucal e dental; Noções de microbiologias oral; Fatores de 
risco ao aparecimentos e desenvolvimentos de doenças bucais; Principais doenças infecto-contagiosas e 
crônicas; Higiene e profilaxia: saúde bucal, higiene pessoal e ambiental; Placa bacteriana e método do 
controle da placa bacteriana; Ficha clínica e anotação dentária; Atendimento ao público; Ergonomia e riscos 
ocupacionais em odontologia; Equipamentos, materiais e instrumentais odontológicos; Noções de primeiros 
socorros; Conhecimentos básicos das estruturas anatômicas da cabeça e pescoço, tecidos moles da 
cavidade bucal e demais componentes do aparelho estomatognático; Conhecimento da fisiologia da 
mastigação e deglutição; Reconhecimento da dentição permanente e temporária através da representação 
gráfica e numérica; Características gerais e idade de irrupção dentária; Morfologia da dentição; Noções gerais 
de microbiologia; Meios de proteção de infecção na prática odontológica; Meios de contaminação de hepatite, 
Aids, tuberculose, sífilis e herpes; Formação e colonização da placa bacteriana;  SUS (Sistema Único de 
Saúde) – importância e finalidade; Lei Federal n.º 8.080/90 e Lei n.º 11.350/2006  Noções de assepsia e 
antissepsia. Procedimentos práticos de desinfecção e esterilização no consultório. Noções básicas de saúde 
bucal. Manipulação e conservação dos materiais dentários utilizados em procedimentos de prevenção e 
dentística. Tipos de instrumentais utilizados. Preenchimento adequado do odontograma da ficha clínica.  
 
AUXILIAR SÓCIOEDUCATIVO CREAS 
MONITOR DE CASA DE PASSAGEM 
Educar e cuidar; Higiene, saúde e nutrição. A organização do tempo e do espaço na educação; Princípios 
que fundamentam a prática na educação l: Pedagogia da infância, dimensões humanas; direitos da infância; 
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relação unidade de educação e família; Boas Maneiras; Comportamento no ambiente de trabalho; 
Organização do local de trabalho; Noções básicas de preparação de alimentos; Coleta e armazenamento e 
tipos de ecipientes; Guarda e conservação de alimentos e medicamentos; Controle de Estoque de Material de 
Limpeza, de cozinha e de medicamentos; Higiene Pessoal, ambiental e de materiais de consumo; Noções 
básicas de cuidados com a pessoa humana criança e idosa. Noções de primeiros socorros –epilepsia, 
pequeno e grande mal epilético, transtorno delirante, sensação de desmaio ou desmaio, hemorragias, 
epistaxe, feridas, entorse, corpos estranhos (olhos, ouvido, nariz e garganta), engasgo (parada 
cardiorrespiratória) e fraturas. . Atendimento ao público e ao telefone, recepção, noções de arquivo e 
elaboração de ofícios e memorandos. Definições dos tipos de deficiência; Programa Educação Inclusiva; 
Direito a Diversidade; Convenção da Guatemala Decreto nº 3.956/2001. Estatuto do Idoso. As instituições de 
educação como espaço de produção das culturas; Lei Federal n° 8.069/90 - Dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente; Lei Federal n° 9.394/96 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Referencial Curricular Nacional Educação Infantil – RCNEI. Noções de segurança e higiene do trabalho. 
Legislação: Constituição Federal, Noções de Hierarquia e relações humanas no trabalho e noções de 
segurança e equipamentos de segurança no trabalho;  
 
SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA B –  
Levantamentos expedidos; Medidas das distâncias; Medidas dos ângulos; Nivelamento e pedido; 
Nivelamento barométrico; Levantamentos regulares; Exploração; Medidas das distâncias; Trânsito e teodolito; 
Medida das alturas - nivelamento geométrico; Levantamentos taqueométricos; Métodos topográficos; 
Planimetria; Levantamento de detalhes; Topografia; Medida indireta de um ângulo com a trena; Determinar a 
distância a um ponto inacessível; Determinar a distância entre dois pontos invisíveis um do outro. Determinar 
o ângulo formado por dois alinhamentos cujo ponto de intersecção é inacessível; Estradas; Altimetria. 
Arruamentos, Levantamentos topográficos, Manejo de aparelhos topográficos, Locação de Alinhamentos, 
Conhecimentos Gerais das atribuições do cargo. Conhecimentos de rotina de levantamento topográfico; 
interpretação de projetos, realização de medições e domínio do instrumental de topografia. A Estação Total, 
constituição e utilização. O GPS: princípio de funcionamento, seu emprego em levantamentos topográficos e 
locações. Levantamentos planimétricos e altimétricos. Conhecimentos de cálculos de agrimensura. 
Elaboração de mapas topográficos. Conhecimentos relativos a padrões de qualidade e segurança nos 
trabalhos de arruamento, estradas, obras hidráulicas e outras. 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Manter a assepsia dos equipamentos e materiais; conhecer Ética e legislação em enfermagem; 
Regulamentação do exercício profissional; Código de ética dos profissionais de enfermagem; Técnicas 
básicas de enfermagem; Noções de rotinas administrativas ambulatoriais; Biossegurança; Administração de 
medicamentos (noções de farmacologia, cálculo para dosagem de drogas e soluções, vias de administração); 
Enfermagem médico-cirúrgica: Limpeza, desinfecção e esterilização de material; Assistência de urgência e 
emergência ambulatorial; Enfermagem materno -, enfermagem em Saúde Pública, vigilância epidemiológica; 
e Sanitária; enfermagem do adolescente, do adulto, e do idoso; Noções de administração aplicada ao Técnico 
de enfermagem; Imunizações; Conhecimentos básicos inerentes as atividades do cargo; Noções de saúde 
pública, portaria 648/06 - Política de Atenção Básica. Qualidade no atendimento: Atendimento ao público 
interno e externo, pessoalmente ou através do telefone; recebimento, orientação e encaminhamento das 
pessoas ao setor específico. Noções de Arquivo: organização de arquivos e protocolos; Recepção e 
despacho de documentos; Uso de equipamentos de escritório.  

 
ASSISTENTE SOCIAL (adm) 
ASSISTENTE SOCIAL (Casa de Passagem) 
Código de ética profissional do assistente social. Conhecimentos básicos da legislação inerente aos serviços 
de assistência social na administração municipal, conforme consta da Constituição Federal, na Lei Orgânica 
da Assistência Social, na Lei 12.435, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na legislação municipal 
específica para a assistência social. Atuação dos conselhos municipais cuja instituição e atribuições sejam 
voltadas a atividades sociais; noções inerentes aos programas de assistência social pública, junto aos idosos, 
às crianças; conhecimentos das estruturas públicas de assistência social; atividades possíveis de execução 
junto às comunidades, objetivando melhorias de qualidade de vida dos indivíduos. Conhecimentos básicos 
inerentes à área de atuação, do conjunto de atribuições do cargo, do serviço público e de servidores públicos 
municipais.  Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Medidas sócio-educativas, reinserção social, 
liberdade assistida e prestação de serviços. Direitos Humanos éticos e cidadania: Lei nº. 11.340, de 07 de 
agosto de 2006 (Lei Maria da Penha). Lei de Regulamentação da profissão do Assistente Social; Política 
Nacional do Idoso; Estatuto das Pessoas com Deficiência.  Sistema único de Assistência Social – SUAS, 
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Programas, serviços e metodologia do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, Programas, 
serviços e metodologia do centro de referência especializado de Assistência Social – CREAS. Noções de 
Informática Básica; Constituição Federal - Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e deveres 
individuais e coletivos; Direitos Sociais; Nacionalidade e Cidadania e Outros conhecimentos inerentes as 
atribuições do cargo. Qualidade no atendimento: Atendimento ao público interno e externo, pessoalmente ou 
através do telefone; recebimento, orientação e encaminhamento das pessoas ao setor específico. Noções de 
Arquivo: organização de arquivos e protocolos; Recepção e despacho de documentos; Uso de equipamentos 
de escritório.  
 
ODONTÓLOGO 
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. 1. Organização dos 
Serviços de Saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: princípios e diretrizes do SUS, controle social – 
organização da gestão do SUS, financiamento do SUS, legislação do SUS, normalização complementar do 
SUS.  2. Processo saúde – doença.  3. Noções de saneamento básico.  4. Doenças transmissíveis evitáveis 
por vacinação. 5. Doenças endêmicas no Brasil.  6. Noções de vigilância epidemiológica.   7. Modelo 
assistencial e financiamento. 8. Planejamento e programação local de saúde. 9. Política Nacional de 
Humanização. 10. Sistemas de Informação em Saúde. 11. Doenças de Notificação Compulsória. Noções de  
 
ENFERMEIRO 
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. 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 auto-cuidado: promoção e prevenção da saúde. 1. Organização dos Serviços de Saúde 
no Brasil – Sistema Único de Saúde: princípios e diretrizes do SUS, controle social – organização da gestão 
do SUS, financiamento do SUS, legislação do SUS, normalização complementar do SUS. 2. Processo saúde 
– doença. 3. Noções de saneamento básico. 4. Doenças transmissíveis evitáveis por vacinação. 5. Doenças 
endêmicas no Brasil. 6. Noções de vigilância epidemiológica. 7. Modelo assistencial e financiamento. 8. 
Planejamento e programação local de saúde. 9. Política Nacional de Humanização. 10. Sistemas de 
Informação em Saúde. 11. Doenças de Notificação Compulsória. Qualidade no atendimento: Atendimento ao 
público interno e externo, pessoalmente ou através do telefone; recebimento, orientação e encaminhamento 
das pessoas ao setor específico. Noções de Arquivo: organização de arquivos e protocolos; Recepção e 
despacho de documentos; Uso de equipamentos de escritório.  
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ENGENHEIRO CIVIL 
Fiscalização de obras; Medição, aplicação de recursos, controle de materiais e estoques, análise de contratos 
para execução de obras. Projetos civis; Arquitetônico; Estruturais (em madeira, aço e concreto). Projetos de 
fundações: Tipos de fundações suas aplicações e execução das mesmas. Projetos e execução de 
instalações elétricas e Hidráulicas em canteiros de obras e edificações (inclusive noções de segurança). 
Planejamento Urbano e Regional; Planejamento de Engenharia de Infra-Estrutura, Projetos 
Dimensionamentos e execução de obras de Saneamento Básico; Alvenaria; Revestimento; Pinturas e pisos 
(tipos, aplicações e execução). Especificação de materiais e serviços. Orçamentos: Composição de custos e 
quantitativos de materiais. Elaboração de cronogramas físico-financeiros. Canteiros de obras; construção e 
organização. Execução de estruturas em concreto, madeira e aço (inclusive noções de impermeabilização de 
calhas e telhados). Execução de instalações de água, esgoto, eletricidade e telefone. Noções de tratamento 
de esgotos, construção de fossas sépticas, sumidouros e valas de infiltração (segundo normas da CPRH). 
Noções de projetos e execução de pavimentos graníticos (paralelepípedos). Vistorias e elaboração de laudos. 
Planejamento e elaboração de orçamentos públicos. Conhecimentos de AutoCAD, Código de ética do 
profissional e outros conceitos inerentes as atribuições do cargo. Código de ética.  
 
FARMACEUTICO 
Drogas e concentração da droga e seu efeito; Administração pública: conceito, objetivo, classificação, 
estrutura organizacional; Noções de manipulação de medicamentos; Humanização dos atendimentos; Lei 
Federal 8.080/90; Dispensação de medicamentos: individual, coletiva, por cota mista, dose sanitária, 
atendimento ambulatorial; Administração de materiais: calculo de estoque máximo e mínimo, ponto de 
requisição ou ressuprimento, controle de estoque por fichas ou processamento de dados, análise do consumo 
de medicamentos; Controle de qualidade: importância, procedimentos, medicamentos adquiridos, 
medicamentos produzidos na farmácia; Farmaco vigilância: importância, objetivos e procedimentos; Farmácia 
clínica: objetivos, importância, orientação do paciente, integração com a equipe multiprofissional de saúde; 
Legislação Farmacêutica – Leis resoluções e decretos regulamentadores; Código de Ética do Profissional 
Farmacêutico;; Tópicos gerais - preparo de soluções; preparo de padrões para controle de qualidade; limpeza 
de material; sistema internacional de medidas; anticoagulantes 
 
MÉDICO 
Exames de imagem; Cardiologia: Angina Pectoris, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial 
sistemática; Pneumologia: pneumonia, broncopneumonia, doença pulmonar obstrutiva crônica; Hematologia: 
anemias, leucoses e linfomas. Gastroenterologia: esofagite, gastrite, úlcera péctica, doenças inflamatórias 
intestinais, pancreatite, cirrose hepática; Doenças da tireóide; Urgências clínicas: ICC; edema agudo do 
pulmão, crise hipertensiva e pressão alta, asma brônquica, hemorragia digestiva alta, insuficiência hepática, 
IRA, cólica renal, embolia. - Endocrinologia: diabetes melitus tipo 1 e 2, doenças da tireóide, distúrbios do 
eixo hipotálamo-hipófiseadrenal; - Nefrologia: malformações e infecções do trato urinário, litíase urinária; 
Cardiologia: hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca congestiva, endocardite infecciosa, 
taquiarritmias, bradiarritmias, doença arterial coronariana; - Dermatologia: infecções e neoplasias cutâneas, 
doenças auto-imunes que acometem a pele e anexos; Imunologia: doenças reumáticas;  - Pneumologia: 
infecções e neoplasias do trato respiratório, doença pulmonar obstrutiva crônica, asma brônquica; - 
Infectologia: doenças sexualmente transmissíveis, vacinação, profilaxia anti-rábica; - Hematologia: anemias 
carenciais, anemias hemolíticas, leucoses; - Nutrologia: obesidade, anorexia nervosa, bulimia, desnutrição; - 
Gastroenterologia: doenças pépticas, neoplasias do trato digestivo, hepatites, etilismo; - Intoxicação e 
envenenamento; - Adinamia circulatória aguda; - Insuficiência respiratória aguda; - Restauração 
Hemodinâmica; - Politraumatismo; - Abdômen agudo; - Estado de inconsciência; - Queimaduras; - Distúrbios 
hedroeletrolíticos e ácidos-básicos; - Enfermidades do aparelho geritourinário; - Doenças reumáticas; - 
Doenças Sexualmente transmissíveis; - Doenças infecto-contagiosas e parasitórias; - Doenças neurológicas; 
- Avitaminoses; - Ortopedia; - Noções gerais de Epidemiologia das doenças infecto-contagiosas; - Noções 
gerais de Epidemiologia das doenças crônico-degenerativas; - Diretrizes básicas do Sistema Único de Saúde; 
Organização dos Serviços de Saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: princípios e diretrizes do SUS, 
controle social – organização da gestão do SUS, financiamento do SUS, legislação do SUS, normalização 
complementar do SUS.   
1. Organização dos Serviços de Saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: princípios e diretrizes do SUS, 
controle social – organização da gestão do SUS, financiamento do SUS, legislação do SUS, normalização 
complementar do SUS.   
2. Processo saúde – doença.   
3. Noções de saneamento básico.   
4. Doenças transmissíveis evitáveis por vacinação.  
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5. Doenças endêmicas no Brasil.   
6. Noções de vigilância epidemiológica.   
7. Modelo assistencial e financiamento. 2 
8. Planejamento e programação local de saúde.  
9. Política Nacional de Humanização.  
10. Sistemas de Informação em Saúde.  
11. Doenças de Notificação Compulsória. 
12. Sistema SUS 
13. Políticas públicas de saúde no Brasil 
 
NUTRICIONISTA 
RDC 216/04- O resfriamento de um alimento preparado deve ser reduzido em 2 horas de 60º para 10º. 
Registros BPF E POPS devem ser guardados em períodos de 30 dias contados a partir da data de 
apresentação do alimento. Alimentos após cocção e que serão submetidos a temperatura aquecida devem 
permanecer> 60º por 6 horas. RDC 275 DE 21/10/2002 POPS em: higienização de instalações, 
equipamentos, móveis e utensílios; controle e portabilidade da água; higiene e saúde dos manipuladores; 
manejo de resíduos; manutenção preventiva e calibração de equipamentos; controle integrado de vetores e 
pragas urbanas; seleção de matéria prima; ingredientes em embalagens; programa de recolhimento de 
alimentos Resolução 12 DE 2001 da Anvisa Estabelece padrões máximos permitidos a contaminação de 
alimentos. Recomendação a OMS e do MS para índices antropométricos adotados pelo SISVAN. Crianças < 
de 10 anos: P/I,A/I,P/A; Adolescentes: IMC percentil - Adultos: IMC  e relação C/Q - Gestantes: IMC por 
semana gestacional -Idosos: IMC - Enfermidades intestinais: Doença celíaca ou espru não tropical: é a 
intolerância ao glúten (gliadina e glutemina).; Tempo e temperatura: Ovos refrigerados 14 dias/ até 10 graus 
Celsius -Ovos não refrigerados/ 7 dias até 26 graus Celsius-Transportes de alimentos quentes (65 graus 
Celsius ou mais)-Alimentos refrigerados e resfriados (até 10 graus Celsius por 4 horas)-Almoxarifado – 
Armazenamento de alimentos- Distantes do forro: mínimo 60 cm-Afastado da parede: mínimo aceitável  10 
cm – ideal e 30 cm-Acima do piso: 25 cm - Métodos de preservação de alimentos: Processo bactericida: 
Cocção; conservação em latas; defumação; irradiação; preservantes químicos. Controle de saúde dos 
manipuladores:O ministério do trabalho através da NR-7 determinada a realização do PCMSO.-Vigilância 
sanitária através do controle clínico de saúde que exige objetiva a saúde do trabalhador e a sua condição 
para estar apto para trabalho é obrigatória a realização de exames médicos admissionais e periódicos 
acompanhados de análises laboratorias como: hemograma, coprocultura, coproparasitológico, VDRL.A 
periodicidade dos exames deve ser anual.Produtos permitidos para desinfecção ambiental. Hipoclorito de 
sódio 100 a 250 ppm; cloro orgânico de 100 a 200 ppm; quartenário de amônio 200 ppm; iodofolos 25 ppm; 
álcool 70%-Noções de ética e cidadania. 
 
PSICÓLOGO (adm) 
PSICÓLOGO (Casa de Passagem) 
Psicologia Educacional. História da Psicologia. Bases fisiológicas do Comportamento. Escolas de Psicologia. 
Psicologia Contemporânea. Métodos de Psicologia. Campos da Psicologia. Princípios da Psicologia. Limites e 
alcances da Psicologia da Saúde – O trabalho da Psicologia na Saúde Pública; Saúde mental na atualidade; 
Código de Ética; Constituição Federal no que diz respeito à saúde. Teorias da educação; Psicologia do 
desenvolvimento; Histórico da Psicologia; Métodos da Psicologia; O Arco reflexo; A Inteligência; A Motivação 
e a Aprendizagem; O processo de aprendizagem segundo Piaget; A Personalidade; A sensação e a 
percepção; A Psicanálise; O Gestalt - Terapia; O Behaviorismo; Os testes psicológicos; Etiologia das 
Deficiências Mentais; Desordens da Personalidade; Deficiências Mentais; Orientação de Pais; 
Conhecimentos em Psicomotricidade; Psicoterapia de grupo; Desenvolvimento; Psicoterapia Breve; 
Orientação Familiar; História da Psicologia Brasileira - Da época colonial até 1934; Sobre o Behaviorismo; 
Psicomotricidade - Educação e Reeducação num Enfoque Psicopedagógico; Psicoterapia Breve - Abordagem 
Sistematizada de situações de crise; 32 tipos de Inteligência - Os caminhos da Árvore da Vida pelo 
inconsciente coletivo; Novas abordagens do Diagnóstico Psicológico da Deficiência Mental; Psicoterapia de 
Grupo; Gestalt - Terapia Explicada. Qualidade no atendimento: Atendimento ao público interno e externo, 
pessoalmente ou através do telefone; recebimento, orientação e encaminhamento das pessoas ao setor 
específico. Noções de Arquivo: organização de arquivos e protocolos; Recepção e despacho de documentos; 
Uso de equipamentos de escritório.  
 
VETERINÁRIO 
Disciplinas básicas de graduação em medicina veterinária (curricular básica); Clínica médico-cirúrgica 
veterinária; Doença infectocontagiosas dos animais domésticos; Epidemiologia e saúde pública veterinária; 
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Farmacologia e terapêutica  médicoveterinária; Fisiologia dos animais domésticos; Inspeção e tecnologia de 
produtos de origem animal; Legislações sanitárias (federal e estadual/SC); Microbiologia e imunologia; 
Nutrição animal; Parasitologia médico-veterinária; Patologia médico-veterinária; Reprodução e fisiologia da 
reprodução animal; Toxicologia; Zoonoses; Zootecnia; Específico: Ações de vigilância em saúde 
(epidemiológica, sanitária e ambiental), Agravos à saúde provocados por alimentos (intoxicações e 
infecções); Higiene e higienização de estabelecimentos e de alimentos; Medidas de controle urbano de 
animais de fauna sinantrópica; Medidas de controle urbano de animais domésticos; Bioestatística; Legislação 
do SUS. Noções de anatomia, fisiologia, patologia, clínica e cirurgia veterinária de animais domésticos; 
Epidemiologia geral e aplicada. Conceitos de bioestatística; Principais doenças de importância em saúde 
pública animal: controle, prevenção e diagnóstico; Doenças de notificação obrigatória (OIE); Programas da 
Área Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Diagnósticos laboratoriais: principais 
técnicas oficiais, seus princípios e colheitas de material para diagnóstico; Inspeção Industrial e Sanitária de 
Produtos de Origem Animal (legislação vigente). BPF, PPOH e APPCC; Intoxicações e toxi-infecções 
alimentares; Legislação sobre exercício da profissão. Noções de ética e cidadania, Informática básica. 

 
CONTEÚDO ESPECÍFICO COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSORES 
DIDÁTICA E TEORIAS DA APRENDIZAGEM: Concepções inatistas, ambientalistas e interacionistas. Abordagens 

comportamentais, gestálticas, humanistas, cognitivas e sistêmicas. Teorias clássicas de desenvolvimento 

cognitivo- Métodos, teorias e/ou sistemas educacionais: Freinet, Montessori, Waldorf, Libaneo, Gardner, 

Ruben Alves, Freire, Decroly, Piaget, Wallon, Vygotsky, Morin, Perrenoud e etc. Teoria da Aprendizagem 

Social de Albert Bandura, Teoria de Ensino de Jerome Bruner, Teoria da Aprendizagem Significante de Carl 

Rogers, Teoria de Aprendizagem Significativa de David Ausubel, Teoria da Atividade (Vygotsky, Leontiev, 

Davydov), Possibilidades de ensino e aprendizagem através de mídias eletrônicas, Pressupostos e 

Características da Didática,  A relação pedagógica como decorrência do estar no mundo,  A prática 

pedagógica sistemática socialmente promovida,  A relação discurso-fundamento-ação,  contexto da Prática 

Pedagógica,  Propostas curriculares para o ensino fundamental,  Especificidades da escola pública,  

Dinâmica da Sala de Aula,  Interesses e objetivos: o consensual e o conflitante,  A Construção de uma 

Proposta de Ensino-Aprendizagem, - Conhecimento da realidade e alternativas de ensino,  Planejamento da 

ação: metas e objetivos, o significado dos conteúdos, a propriedade dos procedimentos didáticos, o sentido 

da avaliação. Planejamento, avaliação e currículo. Interdisciplinaridade, plano de aula, mediação 

professor/aluno. Políticas Públicas para a Educação Especial: Política Nacional de Educação Especial na 

perspectiva da Educação Inclusiva. 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO DOS CARGOS DE PROFESSORES 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL e SÉRIES INICIAIS e MAGISTÉRIO 
Currículo Escolar: sentido amplo e especifico, planejamento curricular, interdisciplinaridade, diversidade; Processos 
de Ensino Aprendizagem: conceituação apropriação e elaboração de conceitos científicos, mediação professor-
aluno, plano de aula, procedimentos metodológicos e teoria da atividade; Avaliação da aprendizagem: conceitos e 
procedimentos; - PCN’S. - Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento; Educação no mundo atual, 
Relacionamento Professor x Aluno, Função e papel da escola, Problemas de aprendizagem, Fatores físicos, 
psíquicos e sociais, Recreação: Atividades recreativas, Aprendizagem: Leitura/Escrita, Processo Ensino-
Aprendizagem: avaliação, recuperação, Planejamento de aula: habilidade objetivos à avaliação, Métodos e 
processos no ensino da leitura, Desenvolvimento da linguagem oral, escrita, audição e leitura, métodos, técnicas e 
habilidades, Instrumentos/Atividades Pedagógicas. RESOLUÇÃO Nº 7, DE 14 DE DEZEMBRODE 2010, Fixa 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. RECNEI.  Educação Infantil na 
perspectiva histórica; O papel social e a função da educação infantil; A organização do tempo e do espaço na 
educação infantil; O brincar no espaço educativo; O papel do profissional da educação infantil; A documentação 
Pedagógica (planejamento, registro, avaliação); Princípios que fundamentam a prática na educação infantil: educar 
e cuidar, dimensões humanas, direitos da criança e relação creche família; As instituições de educação infantil 
como espaço de produção das culturas infantis; Desenvolvimento Infantil. Políticas Públicas para a Educação 
Especial: Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva. 

 
ARTES  
A trajetória do ensino de Arte no Brasil. A produção artística da humanidade. O currículo de Arte na Educação 
Infantil e Séries Iniciais. Didática do ensino de arte. Conteúdos e Princípios metodológicos para o ensino de 
arte. Elementos metodológicos para a análise e intervenção nas práticas educativas. O ensino de arte nos 
anos iniciais. A expressão da criança e a construção do objeto artístico. A arte como manifestação artística da 
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criança, do adolescente, do jovem e do adulto. O desenho como forma de representação. O processo de 
representação cognitiva e o papel mediador da Arte. As linguagens artísticas como formas de representação 
e expressão. As estruturações cognitivas da apreensão dos códigos da Arte. A formação da percepção 
artística. Elementos metodológicos para a análise e intervenção nas práticas educativas. O ensino de arte 
nos anos iniciais. Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de Arte. Pintores famosos e suas obras. 
Aspectos artísticos e estéticos dos elementos da linguagem visual (linha, forma, cor, textura, volume); 
Práticas metodológicas da linguagem bi e tridimensional na educação básica. Consciência corporal; noções 
de movimento; expressão vocal e corporal; jogos teatrais relacionados ao ensino. Exercícios vocal e corporal 
especialmente para o desenvolvimentos das linguagens contemporâneas em artes visuais; As propriedades 
do som: altura, intensidade duração e timbre. A inserção da arte na historicidade da educação do homem; 
Pressupostos filosóficos e sociológicos da arte na educação. Aspectos conceituais da Arte na Educação; 
Tendências educacionais da arte na educação. Princípios teóricos da arte na educação (Lowelfeld, Dewey, 
Eisner, Read). Tendências do Ensino da Arte no Brasil (Barbosa, Pillar, Bueno, entre outras). A história do 
ensino da Arte no Brasil; Estudo e análise dos pressupostos conceituais e metodológicos dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (RCNI – Referencial curricular para Educação Infantil. Arte - 1ª à 4ª série e 5ª à 8ª 
ensino fundamental e Ensino Médio) e Proposta Curricular de SC 
 

CIÊNCIAS  
Preservação, degradação e recuperação ambiental. Atmosfera, características físicas e ambientais, 

interferência humana e suas consequências (Efeito estufa. Alterações Ambientais Globais). Solo e resíduos 

sólidos. Poluição atmosférica, das águas, do solo, visual, sonora. Ecologia; Seres vivos - Os Cinco Reinos: 

Monera, Protista, Fungi, Plantae ou Metaphita e Animalia ou Metazoa; Características Gerais, Sistemática, 

Classificação Biológica e Nomenclatura; Noções de Evolução; Relação entre os Seres Vivos e o Ambiente: o 

homem e sua ação sobre o ambiente; Biodiversidade; Fisiologia e Anatomia do Corpo Humano; Citologia e 

Histologia; Sexualidade: Educação Sexual e seu Desenvolvimento para a produção da vida; Química: 

Propriedades da Matéria – Estados Físicos, massa, volume, peso, densidade, empuxo; Estrutura Atômica, 

Elementos Químicos e sua Classificação Periódica, Ligações e Funções Químicas; Física: Conceitos, Leis, 

Mecânica, Óptica, Ondulatória, Eletromagnetismo e Física Térmica. 

EDUCAÇÃO FÍSICA  
Parâmetros Curriculares Nacionais para Educação Física. Didática da Educação Física. Aprendizagem e desempenho 
motor. Jogos e brincadeiras populares: jogos sensoriais, recreação, jogos pré-desportivos, jogos cooperativos. Danças e 
atividades rítmicas - expressivas. Esportes (coletivos, individuais). Ginásticas. Atividade Física, Saúde e Qualidade de 

vida. Metodologia do Ensino de Educação Física. Regras e treino dos diversos tipos de jogos e campeonatos. 

 
ENSINO RELIGIOSO  
O ensino religioso no Brasil: processo histórico e perspectivas. O Ser Humano e o Fenômeno Religioso: 
fundamentos históricos, filosóficos, psicológicos e sociológicos das tradições religiosas; as tradições 
religiosas como elementos indissociáveis das culturas; religiões afro-brasileiras; o símbolo e o sagrado; o mito 
e o rito; os textos sagrados; a descrição das representações dos transcendentes nas tradições religiosas; 
síntese da história do budismo, cristianismo, hinduísmo, islamismo e judaísmo. Pluralidade Religiosa; - Tipos 
de Religião; - Práxis Religiosa; - História da Igreja no Brasil; - Escatologia; - Mitologia; - Símbolos e Rituais 
Religiosos; - Ética e Moral; - Evolução religiosa 

 
GEOGRAFIA  
Execução de atividades afins, observando se a pratica do dia a dia. A história do pensamento geográfico; O 
ensino de Geografia; Os conceitos da geografia; Didática e metodologia de Geografia; O ensino de Geografia 
e a Cartografia; Objeto de ensino da Geografia; Diretrizes curriculares para o ensino de Geografia. Geografia 
Geral (Américas, África, Ásia, Europa e Oceania) e Geografia do Brasil; - Geografia Física dos Continentes; - 
Geologia, clima, relevo, vegetação, hidrografia, solos; - Aspectos Econômicos; modo de produção; - Sistema 
Financeiro; - Globalização Econômica (Formação de Blocos Econômicos); - Endividamento interno e externo; 
- Distribuição de Renda, PIB e PNB; industrialização; - Aspectos Sociais e Políticos; - Sistemas de governo; - 
População (crescimento vegetativo, emigração, imigração e xenofobia); - IDH; Urbanização; - Meio Ambiente; 
Transportes; Turismo; Informática e robótica; - Efeito Estufa; El nino; Buraco na Camada de Ozônio e Chuva 
Ácida; - Ecossistemas e Biotecnologia. 
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HISTÓRIA  
História; Ensino de História; Correntes historiográficas; Fontes históricas; Tempo histórico; Conceitos 
históricos; História e cultura afro-brasileira e indígena; Diretrizes curriculares para o ensino de História. - 
Ensino de História: Saber histórico escolar; Seleção e organização de conteúdos históricos; - Metodologias do 
ensino de História; Trabalho com diferentes linguagens no ensino de História; - Conhecimento histórico 
contemporâneo: saber histórico e historiografia; história e temporalidade; História Mundial; Antiga, Moderna e 
Contemporânes - História do Brasil e a construção de identidades: historiografia brasileira e a história do 
Brasil; - História nacional, regional e local; História Brasileira: da ocupação indígena ao mundo 
contemporâneo; - História da América e suas identidades: lutas sociais e identidades: sociais, culturais e 
nacionais; - História do mundo Ocidental: legados culturais da Antiguidade clássica, convívios e confrontos 
entre povos e culturas na Europa Medieval. 
 

LINGUA INGLESA  
Concepções de linguagem; A língua como forma de interação; Gêneros textuais orais e escritos e ensino; 
Oralidade, escrita e ensino; Fala, leitura, escrita e ensino; Leitura e produção textual; Metodologias e 
abordagens do ensino da Língua Inglesa no Brasil; O ensino das habilidades: ler, falar, ouvir e escrever. O 
ensino de língua para a comunicação; - Dimensões comunicativas do inglês; - Construção da leitura e da 
escrita da Língua Estrangeira; - A escrita e a linguagem oral do inglês; - A natureza sociointernacional da 
linguagem; - O processo ensino e aprendizagem da Língua Estrangeira e conhecimentos específicos comuns 
a todos os cargos.Compreensão e Interpretação de Textos em Língua Inglesa. Fonologia, Ortografia e 
Morfossintaxe. Artigos; substantivos (gênero, número, caso genitivo, composto "countable" e "uncountable"); 
Pronomes (pessoais retos e oblíquos, reflexivos, relativos); Adjetivos e pronomes possessivos, interrogativos, 
indefinidos, demonstrativos; Adjetivos e advérbio (ênfase nas formas comparativas e superlativas); 
preposições; Verbos (tempos, formas e modos: regulares, irregulares, "nonfinites", modais; formas: afirmativa, 
negativa, interrogativa e imperativa; forma causativa de "have", "questiontags") "Phrasalverbs" (mais usados); 
Numerais; Discurso direto e indireto; grupos nominais; Períodos simples e compostos por coordenação e 
subordinação (uso de marcadores de discurso). 

 
LINGUA PORTUGUESA  
Concepções de linguagem; A língua como forma de interação; Gêneros textuais orais e escritos e ensino; 
Oralidade, escrita e ensino; Fala, leitura, escrita e ensino; Leitura e produção textual; Articulação entre ler, 
escrever e as áreas do conhecimento; Ensinar e aprender: perspectiva histórico-cultural. Compreensão e 
interpretações de textos. - Denotação e Conotação; - Sistema ortográfico vigente: emprego das letras e 
acentuação gráfica; - Classes de palavras e suas flexões; Processo de formação de palavras; - Verbos: 
conjugação, emprego dos tempos, modos e vozes verbais. - Concordância Nominal e Verbal, Regência 
Nominal e Verbal; - Emprego do acento indicativo da crase; - Colocação dos pronomes átonos; - Emprego 
dos sinais de pontuação; - Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, polissemia; - Literatura 
Geral e Brasileira; - Funções sintéticas de termos e de orações. Processos sintáticos: subordinação e 
coordenação. e conhecimentos específicos comuns a todos os cargos. 
 

 

MATEMÁTICA  
1.Noções de Lógica. Noção intuitiva de conjunto. Operações com conjuntos. 2.Conjuntos Numéricos: 
Números naturais, inteiros, racionais e reais: propriedades, operações, valor absoluto, números primos, 
múltiplos e divisores. MDC e MMC, proporcionalidade, regra de três e porcentagem. Juros simples e 
compostos. Sistemas de Medida. Sistemas de numeração. 3.Cálculo Algébrico: Produtos notáveis e 
fatoração. Equações fracionárias e literais. 4.Funções: gráficos e operações. Função Inversa. Estudo das 
seguintes funções reais: Função Afim, Função Quadrática, Função Exponencial e Logarítmica. 5.Equações e 
inequações de 1º e 2º graus. Equações e inequações exponenciais e logarítmicas.  Sistemas de equações e 
inequações de 1º e 2º graus. 6.Seqüências. Progressões aritméticas e geométricas. Números complexos: 
formas trigonométrica e algébrica, representação e operações. 7.Polinômios: Definição. Operações. 
8.Equações polinomiais: Definição. Teorema Fundamental da Álgebra, Teorema da Decomposição, 
Multiplicidade de uma raiz. Raízes Complexas. Raízes racionais. 9.Análise combinatória: Princípio 
Fundamental da Contagem, Arranjos, Combinações e Permutações. 10.Binômio de Newton. 
11.Probabilidade: Probabilidade da união de dois eventos, probabilidade de dois eventos sucessivos ou 
simultâneos e probabilidade condicional. 12. Matrizes: Operações. Inversa de uma matriz. Determinantes de 
matrizes de ordem n. 13.Sistemas de equações lineares: Resolução e discussão. 14.Geometria plana: 
Teorema de Tales. Semelhança de triângulos e polígonos. Relações métricas em triângulos, polígonos 
regulares e círculos. Perímetros e áreas de figuras planas. 15.Geometria espacial: Poliedros, prismas, 
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pirâmides, cilindros, cones e esferas: áreas e volumes. Sólidos semelhantes. Troncos. Inscrição e 
circunscrição de sólidos. Superfícies e sólidos de revolução. 16.Trigonometria: Razões trigonométricas no 
triângulo retângulo. Lei dos Cosenos, Lei dos Senos. Arcos e ângulos. Funções trigonométricas. Relações 
entre as funções trigonométricas. Arco soma, arco duplo. Equações. Equações cartesianas, representação 
gráfica e identificação dos elementos. Equações e identificação dos elementos. 20.Noções de limites. 
Matemática Financeira. 
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ANEXO IV 
 

REQUERIMENTO 
 

Vaga para Deficiente Físico e /ou Condição Especial para REALIZAÇÃO de provas 
 
Eu _______________________________________, portador do documento de identidade nº 
____________________, inscrito no CPF n.º________________ residente e domiciliado a Rua 
___________________________, nº _______ , Bairro ______________________, Cidade 
__________________, Estado ______________, CEP: _______________ , inscrito no Processo 
Seletivo 001/2015 da Prefeitura Municipal de CORREIA PINTO, inscrição número _______, para o 
cargo de __________________________________________requer a Vossa Senhoria: 
 
1 – (  ) Vaga para portadores de Deficiência. 
 
Deficiência:______________________________________________________________  
 
CID n°: _________________________ 
 
Nome do Médico: _________________________________________________________ 
 
2) Condição Especial para realização da prova: 
a) (  )Prova com ampliação do tamanho da fonte 
  Fonte nº _________ / Letra _________ 
 
b) (  ) Sala Especial 
Especificar: 
___________________________________________________________________________ 
c) (  )Leitura de Prova 
 
d) (  ) Amamentação. 
Nome do Acompanhante: ___________________________________________________ 
Horários de amamentação: _______________________________________________ 
 
d) (  ) Outra Necessidade: 
 
Especificar: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
  Nestes Termos. 
  Pede Deferimento. 

  ________________, ______ de ____________ de 20142015. 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Requerente 
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ANEXO V 
 

FOMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS 
CARGOS DE ENSINO SUPERIOR  

(PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO) 
Nome: _________________________________________________________________________________
  
Número da Inscrição: _____________   Cargo: ________________________________________________
  
Venho perante a Banca Examinadora da Prova de Títulos do Processo Seletivo 001/2015 do Município de Correia 
Pinto/SC, requerer o recebimento dos títulos abaixo relacionados, acompanhados das respectivas cópias, devidamente 
autenticadas (por fé pública). Estou ciente de que só serão pontuados os títulos que atenderem a todas as disposições e 
normas editalícias. 
 
a) Certificado Escolaridade- graduação (concluída ou cursando) ou magistério – Relacionar apenas o de maior valor. 

Descrição do Curso (nome do curso) Quantidade  

horas 
Pontuação 
(para uso da banca 

examinadora) 
   

 
b) Certificado de pós graduação (especialização (1,50), mestrado (2,00) ou doutorado (2,50) – Relacionar apenas o de 

maior valor. 

Descrição do Curso (nome do curso) Quantidade  

horas 
Pontuação 
(para uso da banca 

examinadora) 
   

 
c) Curso de Aperfeiçoamento na área, Concluídos nos anos de 2014 e 2015 (até a data do término das inscrições, na 

proporção de 0,05 (cinco centésimos) a cada 10 hs de curso, até no máximo 200h. (Pontuação máxima de 1,00 ponto) 

Descrição do Curso (nome do curso) Quantidade  

horas 
Pontuação 
(para uso da banca 

examinadora) 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Pontuação alcançada   
Observação: Deverá ser anexada cópia autenticada (por fé pública) dos certificados, na ordem em que aparecem 
descritos no quadro acima. 

 

 
Correia Pinto (SC), ______ de ________________ de 2015. 

_______________________________ 
Assinatura do candidato 

 
Para uso da banca: 

Pontuação total do candidato  
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ANEXO VI 
 

FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 
(PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO) 

 

DADOS DO CANDIDATO 

Nome:   

Número da Inscrição:                                    Cargo:  

Venho perante a Banca Examinadora da Prova de Títulos do Processo Seletivo 001/2015 do Município de CORREIA 
PINTO/SC, requerer o recebimento dos comprovantes de tempo de serviço, abaixo relacionados, acompanhados das 
respectivas cópias, devidamente autenticadas (por fé pública). Estou ciente de que só será pontuado a declaração de 
tempo de serviço que atender a todas as disposições e normas editalícias. 

 

Estabelecimento 
(Órgão que emitiu a declaração) 

Data  
Inicial 

Data 
Final 

Total de 
anos 

Total 
meses 

Total de 
dias 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Total Final -x- -x-    

 
Observação: Anexar as certidões de tempo de serviço originais ou autenticadas (por fé pública). 
 
(Local e data) _________, ____ de ________________ de 2015. 
 

______________________ 
Assinatura do candidato 

    Observações da avaliação:                                       

 

 

 

 

 


