EDITAL Nº 001/2017 – 1ª RETIFICAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO

CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS AO QUADRO
PERMANENTE DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE
JARDINÓPOLIS/SC.

O Prefeito de Jardinópolis, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições
legais TORNA PÚBLICO para o conhecimento dos interessados que encontramse abertas as inscrições para o CONCURSO PÚBLICO destinado a contratação
em caráter permanente para preenchimento de vagas no quadro geral de pessoal
do Poder Executivo Municipal de Jardinópolis/SC, nos termos que seguem:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1. O presente edital é disciplinado pelo artigo 37, I, II e III da Constituição Federal,
Lei Orgânica Municipal; Emenda de Revisão Nº 01/2001 à Lei Orgânica do
Município de Jardinópolis, Lei Complementar N° 009/01 de 09/10/2001, Lei
Complementar Nº 070/17 de 29 de Março De 2017, Lei Complementar Nº 071/17
De 29 de Março De 2017, Lei Complementar Nº 072/17 de 12 de Junho De 2017.
1.1. A seleção para os cargos públicos, de que trata o presente Concurso Público,
conforme se estabelece adiante, compreenderá a aferição de conhecimentos e
habilidades através de prova escrita de questões objetivas, prova de títulos e
prova prática.
1.2. O prazo de validade do Concurso Público será de um (01) ano, podendo ser
prorrogado uma única vez, por igual período.
1.3. O Concurso Público não gera, para a Administração Pública Municipal, a
obrigatoriedade de contratar os candidatos classificados. A classificação gera,
para o candidato, apenas o direito à preferência na contratação, dependendo da
efetiva necessidade da Administração, até o limite de vagas em cada cargo
público.

CAPÍTULO II
DAS VAGAS – DO VALOR DA INSCRIÇÃO - DA REMUNERAÇÃO

2. O Concurso Público destina-se à seleção de candidatos para o preenchimento
de vagas existentes nesta data e mais as que vagarem ou as que forem criadas
no decorrer do período letivo ou durante a validade deste Concurso Público,
conforme o quadro abaixo, onde são definidos os cargos públicos, a habilitação
mínima para a contratação, a carga horária semanal, bem como, o número de
vagas previstas, a taxa de inscrição e a remuneração correspondente a cada
cargo:
Cargo
Auxiliar de Serviços
Gerais
Agente de Manutenção
de Computador

Habilitação Mínima
Exigida
Ensino Fundamental
Completo
Ensino Médio Completo e
curso básico de
montagem e manutenção
de computadores, ou
similares

Agente de Defesa Civil

Ensino Médio Completo

Fiscal de Vigilância
Sanitária

Ensino Médio Completo

Monitor de Creche

Ensino Médio Completo

Operador de Máquinas

Motorista

Odontólogo

Assistente Social

Gestor Ambiental

Advogado

Psicólogo

Ensino Fundamental
Completo, portador
carteira nacional de
habilitação categoria D
Ensino Fundamental
Completo, portador da
carteira nacional de
habilitação categoria D
Portador de Diploma de
Cirurgião Dentista, com
registro no respectivo
órgão fiscalizador da
profissão
Portador de Diploma de
Assistente Social, com
registro no respectivo
órgão fiscalizador da
profissão
Portador de Diploma em
curso superior de
graduação em Gestão
Ambiental, Engenharia
Ambiental e ou Florestal
ou curso Superior em
Tecnólogo em Gestão
Ambiental
Portador de Diploma de
Bacharel em Direito, com
registro no respectivo
órgão fiscalizador da
profissão
Portador de Diploma de
Psicólogo, com registro no
respectivo órgão
fiscalizador da profissão

C/H
Semanal

Nº de vagas
previstas

40 horas

01

20 horas

01

40 horas

01

40 horas

01

40 horas

02

40 horas

03

40 horas

04

Vagas Pessoa
com Deficiência
Conforme Capítulo
IV deste Edital
Conforme Capítulo
IV deste Edital

Conforme Capítulo
IV deste Edital
Conforme Capítulo
IV deste Edital
Conforme Capítulo
IV deste Edital
Conforme Capítulo
IV deste Edital

Conforme Capítulo
IV deste Edital

Valor da
inscrição

Remuneração

R$ 150,00

1.033,93

R$ 150,00

1.498,25

R$ 150,00

1.958,94

R$ 150,00

2.329,26

R$ 150,00

1.202,92

R$ 150,00

1.538,76

R$ 150,00

1.511,75

R$ 250,00

5.118,96

R$ 250,00

2.657,26

R$ 250,00

2.433,14

R$ 250,00

3.509,45

R$ 250,00

2.433,14

Conforme Capítulo
IV deste Edital
40 horas

01

Conforme Capítulo
IV deste Edital
30 horas

01

Conforme Capítulo
IV deste Edital
30 horas

01

20 horas

Cadastro de
Reserva

30 horas

01

Conforme Capítulo
IV deste Edital

Conforme Capítulo
IV deste Edital

Professor de Educação
Infantil

Professor de Educação
Física

Professor de Inglês

Portador de Diploma de
Graduação em Pedagogia
e habilitação na área afim
Portador de Diploma de
nível superior em curso de
licenciatura de graduação
plena com habilitação na
área
Portador de Diploma de
nível superior em curso de
licenciatura de graduação
plena com habilitação na
área

20 horas

03 +
cadastro de
reserva

Conforme Capítulo
IV deste Edital

R$ 250,00

1.374,18

R$ 250,00

1.374,18

R$ 250,00

1.374,18

Conforme Capítulo
IV deste Edital
20 horas

01

Conforme Capítulo
IV deste Edital
20 horas

01

2.1 O candidato poderá concorrer a somente uma vaga das oferecidas através
deste Edital. Na hipótese de haver inscrição de um candidato em mais de um
cargo, terá validade apenas a última inscrição efetivamente paga pelo candidato,
não havendo possibilidade de devolução de valores.
2.2 O chamamento para os cargos constantes neste edital acontecerá conforme
necessidade do Poder Público Municipal.
2.2.1 Caberá à Prefeitura de Jardinópolis informar aos classificados onde serão
oferecidas as vagas, o que ocorrerá de acordo com a necessidade do poder
público municipal, cujo levantamento de vagas a serem oferecidas será fixado em
mural público e na página eletrônica do Município de Jardinópolis.
2.3 A habilitação exigida deverá ser comprovada pelo candidato classificado no
momento da contratação, sob pena de exclusão do candidato do Concurso
Público.
2.4 As atribuições dos cargos encontram-se no Anexo I deste edital.

CAPÍTULO III
DAS INSCRIÇÕES

3. As inscrições estarão abertas no período de 09 de agosto a 07 de setembro
de 2017 (conforme cronograma - anexo VII), devendo ser efetuada por meio
eletrônico – enviada no e-mail concursos.xxe@unoesc.edu.br, juntamente com o
comprovante de depósito identificado, ou comprovante de doador de sangue,
conforme item 3.12 deste edital. O pagamento deverá ser efetuado em depósito na
Conta Corrente nº 24.831-2, Agência 5.430-5, Banco do Brasil, Agencia União do
Oeste SC, em nome do Município de Jardinópolis SC, com depósito identificado
(conforme prazos do Cronograma deste Edital e valor constante no Capítulo II deste
Edital).

3.1 Os candidatos que desejarem realizar sua inscrição e não tiverem acesso à
internet, poderão dirigir-se à Biblioteca Municipal de Jardinópolis, situada à Rua
das Palmeiras, centro, no Município de Jardinópolis-SC, onde haverá um
equipamento disponível para efetuar sua inscrição ao concurso público.
3.1.1 O município de Jardinópolis somente disponibilizará o local e equipamento
para que candidatos formalizem sua inscrição ao concurso público, sendo que,
em nenhuma hipótese, o servidor municipal efetuará a inscrição, sendo de inteira
responsabilidade do candidato efetuar a inscrição.
3.2 O presente Edital será disponibilizado em sua íntegra na página oficial do
Município de Jardinópolis (www.jardinopolis.sc.gov.br) e no mural da prefeitura.
3.3 Os candidatos poderão se inscrever para concorrer à somente um cargo
deste edital, desde que preenchidos os requisitos mínimos exigidos e quitada à
taxa de inscrição, conforme o valor constante no item “2” e respectivo quadro
deste edital.
3.4 Preencher a ficha de inscrição (anexo III) e efetuar o pagamento do respectivo
boleto em favor de Município de Jardinópolis/SC (de acordo com o horário de
expediente bancário), até o dia 06/09/2017, impreterivelmente.
3.4.1 A inscrição será validada após o pagamento do boleto bancário. O
candidato que não efetuar o pagamento do boleto bancário até o dia 06/09/2017
terá automaticamente a sua inscrição cancelada. Pagamentos agendados e não
efetuados até o dia 06/09/2017 e pagamentos realizados após essa data não
serão considerados como realizados, em hipótese alguma, implicando a não
efetivação da inscrição.
3.4 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido ao
candidato, em hipótese alguma, salvo em caso de cancelamento do certame.
3.5 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se do
preenchimento dos requisitos exigidos para o cargo.
3.6 Após a efetivação da inscrição não serão aceitos pedidos de alteração de
inscrição, qualquer que seja o motivo, inclusive para a alteração do cargo a que
se inscrevera o candidato.
3.7 É vedada a inscrição condicional, bem como a realizada via postal, via
requerimento administrativo, via correio eletrônico, fax, sedex, postal, etc. Não

serão aceitos para fins de inscrição, recibo ou protocolo de solicitação de
documento, fornecido por qualquer órgão de qualquer natureza.
3.8 O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento diferenciado
para a realização das provas deverá solicitá-lo, por escrito, no momento da
inscrição, indicando claramente quais os meios especiais necessários (materiais,
equipamentos, etc.).
3.9 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das
provas deverá levar acompanhante que permanecerá em sala reservada para
essa finalidade. Para gozar e tal benefício, a candidata deverá assinalar o campo
indicado na ficha de inscrição.
3.10 A garantia de meios especiais para avaliação será atendida obedecendo a
critérios de viabilidade e de razoabilidade, desde que solicitados no ato da
inscrição, observando o prazo legal.
3.11 Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem
rigorosamente ao estabelecido neste Edital. Verificada, a qualquer tempo,
inexatidão nas informações, irregularidade, inidoneidade ou falta de documentos
exigíveis, proceder-se-á a eliminação do candidato, anulando-se todos os atos
decorrentes da inscrição.
3.12 Estará isento do pagamento do valor relativo à inscrição o candidato que
provar a condição de doador de sangue, até o dia 25/08/2017. A comprovação da
qualidade de doador de sangue será efetuada através da apresentação de
documento expedido por entidade coletora oficial ou credenciada. O documento
previsto neste item deverá discriminar a data e o número em que foi(ram)
realizada(s) a(s) doação(ões), que não poderá ser inferior a três doações nos 12
(doze) meses anteriores à data de inscrição. Esta comprovação deverá ser
apresentada juntamente com a inscrição. Em caso de não validade dos
documentos comprovatórios, o candidato será avisado para que, possa efetuar o
pagamento (conforme cronograma deste edital), para efetivar sua inscrição.
3.13 O ingresso na sala de provas só será permitido ao candidato que apresentar
documento de identidade válido e em bom estado de conservação. Não será
permitido o ingresso ou permanência de qualquer candidato para realização da
prova que não possua o referido documento.

3.14 Serão aceitos como documentos de identidade: Carteiras e/ou Cédulas de
Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças
Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia Militar;
Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos Públicos ou Conselhos de Classe
que, por Lei Federal, são válidos como documento de identidade como, por
exemplo, as Carteiras do CRA, CREA, OAB, CRC, CRM etc.; Certificado de
Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como
Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei nº 9.503/97) e
Cédula de Identidade para Estrangeiros. Caso o candidato tenha documento de
Identidade aberto, avariado ou com foto desatualizada, deverá portar outro
documento (dentre os acima citados), sob pena de não ser permitido seu
ingresso na sala e realização da prova.
3.15 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de
nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de
estudante, carteiras funcionais, CPF, ou qualquer outro documento sem valor de
identidade, bem como documentos ilegíveis, não-identificáveis e ou danificados.
3.16 O candidato está ciente de que, caso não validado o documento de
identificação, não será permitido seu ingresso na sala e realização da respectiva
prova.

CAPÍTULO IV
DAS VAGAS DESTINADAS AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
4. Em cumprimento ao disposto no art. 37, inciso VIII, da Constituição Federal, Lei
Estadual nº 12.870, de 12 de janeiro de 2004 e Decreto Estadual nº 2.874, fica
assegurada a inscrição de portadores de necessidades especiais no presente
Concurso Público sendo-lhes reservadas 5% (cinco por cento) das vagas do
cargo ou 01 (uma) quando o resultado da aplicação deste percentual sobre o
número de vagas for inferior a unidade e o número de vagas igual ou superior a
05 (cinco) e desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a
deficiência de que são portadores.
4.1. Os candidatos que desejarem concorrer à vaga reservada para pessoas com
deficiência deverão fazer a expressa opção no ato da inscrição.

4.2. Os candidatos que não optarem pela reserva de vaga concorrerão somente
às vagas de ampla concorrência.
4.3. O candidato com deficiência, ao inscrever-se, deverá informar no
requerimento de inscrição o tipo de deficiência que possui, e encaminhar laudo
médico anexado ao requerimento de inscrição, conjuntamente aos demais
documentos previstos.
4.4. O laudo médico deverá atestar a espécie e o grau ou nível de deficiência,
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional
de Doenças (CID) e com a identificação e assinatura do médico atestante.
4.5. O candidato que não comprovar a deficiência informada, por meio de laudo
médico anexado ao requerimento de inscrição, não concorrerá à vaga reservada
a pessoas com deficiência, concorrendo somente às vagas de ampla
concorrência.
4.6. O candidato que necessitar de condições especiais para a realização das
provas deverá solicitá-las no requerimento de inscrição provisória, de maneira
clara e objetiva, e comprovar sua necessidade por meio de laudo médico a ser
anexa com o pedido, no prazo previsto para realização das inscrições.
4.7. As condições especiais requeridas serão atendidas obedecendo a critérios
de viabilidade e de razoabilidade.
4.8. O candidato com deficiência participará deste Concurso Público em
igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo
das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, bem como aos horários de
início, datas, locais de aplicação e nota mínima exigida para todos os demais
candidatos, observado o disposto neste Edital.
4.9 O candidato com deficiência, se aprovado neste concurso público e nomeado,
deverá, além de comprovar os requisitos básicos para a investidura do cargo,
submeter-se à perícia médica promovida por equipe multiprofissional designada
pela Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SC, que terá decisão terminativa sobre a
sua qualificação como portador de necessidades especiais ou não, e sobre o grau
de deficiência, com a finalidade de verificar se a necessidade especial
(deficiência) de que é portador realmente o habilita e está capacitado a ocupar
uma das vagas reservadas.

4.10 Será exonerado o candidato com deficiência que, no decorrer do estágio
probatório, tiver verificada a incompatibilidade de sua deficiência com as
atribuições do Cargo.
4.11 Após a investidura do candidato no cargo para o qual foi aprovado, a
deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de readaptação,
licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
4.12 As vagas definidas no Capítulo II deste Edital que não forem providas por
falta de candidatos com deficiência, por reprovação no Concurso ou na perícia
médica, esgotada a listagem específica, serão preenchidas pelos demais
candidatos, com estrita observância à ordem classificatória.

CAPÍTULO V
DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

5. As inscrições serão homologadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal de
Jardinópolis/SC,

e

posteriormente

publicadas

no

site:

http://www.jardinopolis.sc.gov.br.

CAPÍTULO VI
DA AVALIAÇÃO DOS CANDIDATOS
6. O presente Concurso Público será composto de prova escrita/objetiva, prova
de títulos e prova prática, dispostas conforme o quadro de provas de item 6.1.4
deste Edital.
6.1 A prova escrita será obrigatória a todos os candidatos, independente do cargo
público que o candidato está concorrendo, sendo que as ementas e as
referências encontram-se no Anexo II deste Edital.
6.1.1 A PROVA ESCRITA será aplicada PARA TODOS OS CARGOS no dia 24
de setembro de 2017, na Escola Nucleada Municipal Castro Alves, sendo
distribuídas nos seguintes horários:
a) Cargos de Nível Alfabetizado e Nível Médio – das 9h às 12h.
b) Cargos de Nível Superior – das 13h30 às 16h30.
Os portões serão abertos uma hora antes do início das provas.

6.1.2 A PROVA PRÁTICA será aplicada PARA OS CARGOS de Motorista e
Operador de Máquinas, no dia 24 de setembro de 2017, com início às 13h30 horário de Brasília -, nas dependências do Pátio da Garagem do DMER do
Município de Jardinópolis. Os candidatos serão chamados por ordem alfabética.
6.1.3 No caso de excesso de inscrições ou outro motivo superveniente que
dificulte a realização das avaliações (conforme interesse do Poder Público) o
local, data e horário das provas poderão ser alterados, sendo de inteira
responsabilidade do candidato acompanhar as alterações e adendos feitos à este
Edital.
6.1.4 A aplicação das provas observará o quadro a seguir:

Cargo

Questões Questõe Questões Questõe Prova Prova Total
Conhecim
s
Conhecim
s
de Prátic de
entos
Língua
entos
Matemá Títulos a
Quest
Específico Portugu Gerais
tica
ões
s
esa
30
05
03
02
40
Serviços Gerais
Agente de
30
05
03
02
40
Manutenção de
Computador
Agente de Defesa
30
05
03
02
40
Civil
Fiscal de
30
05
03
02
40
Vigilância
Sanitária
Monitor de
30
05
03
02
40
Creche
Operador de
30
05
03
02
X
40
Máquinas
Motorista
30
05
03
02
X
40
X
Odontólogo
30
05
03
02
40
X
Assistente Social
30
05
03
02
40
X
Gestor Ambiental
30
05
03
02
40
X
Advogado
30
05
03
02
40
X
Psicólogo
30
05
03
02
40
X
Professor de
30
05
03
02
40
Educação Infantil
X
Professor de
30
05
03
02
40
Educação Física
X
Professor de
30
05
03
02
40
Inglês

6.2 A prova escrita será constituída de questões objetivas, do tipo múltipla
escolha, subdivididas em 04 (quatro) alternativas (A – B – C- D). Dessas
alternativas, somente UMA deverá ser assinalada como correta, com um “X”, no
cartão resposta. Não será admitido qualquer outro tipo de marcação, sob pena de
ser considerada errada a resposta.
6.2.1 As respostas das questões da prova escrita deverão ser anotadas no cartão
de respostas, que será fornecido ao candidato no momento da realização da
prova.
6.2.2 Os candidatos deverão utilizar apenas caneta esferográfica na cor azul ou
preta, de material transparente, sendo vedada qualquer tipo de rasura.
6.2.3 Será atribuída nota/pontuação 0 (zero) à questão da prova escrita:
a) cuja resposta constante no cartão-resposta não corresponda ao gabarito oficial
do Concurso Público do Município de Jardinópolis;
b) quando a(s) resposta(s) no cartão-resposta contenha(m) emenda(s) e/ou
rasura(s), ainda que legível(is);
c) que contenha(m) mais de uma opção de resposta assinalada ao cartãoresposta;
d) que não estiver(em) assinalada(s) no cartão-resposta;
e) cuja(s) resposta(s) for(em) preenchida(s) sem serem observadas as
especificações do cartão-resposta, ou seja, preenchida(s) com caneta não
esferográfica ou com caneta esferográfica de cor diferente da azul ou preta, ou
ainda, com marcação diferente da indicada;
f) quando a(s) resposta(s) no cartão-resposta não forem assinaladas com um “X”,
ainda que legível(is);
6.2.4 Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita decorridos 30
(trinta) minutos do início de sua aplicação.
6.2.5 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a
aplicação das provas em virtude de afastamento de candidato da sala de prova.
6.2.6 No dia de realização das provas não serão fornecidas informações
referentes ao conteúdo das provas, bem como canetas para a realização da
prova.
6.2.7 Os 3 (três) últimos candidatos em cada sala de prova somente poderão
entregar a respectiva prova e retirarem-se do local simultaneamente, após a

assinatura da ata e lacre dos envelopes com as provas, comprovando a
regularidade da aplicação das provas.
6.2.8 Será excluído do Concurso Público o candidato que:
a) Durante a realização das provas for surpreendido comunicando-se com outros
candidatos;
b) For descortês para com qualquer dos fiscais de prova (executores e auxiliares)
ou autoridades presentes;
c) Não devolver o caderno de questões antes de sair do local de prova (sala);
d) Realizar qualquer tipo de consulta ou uso de qualquer tipo de equipamento
eletrônico, (como calculadora, celular e similares, etc.);
e) Não comparecer para realizar a prova na data e horário definido pelo Edital.
6.2.9 Será atribuída à prova escrita nota de 0 (zero) a 10 (dez), para os
candidatos aos cargos com provas objetivas (Odontólogo; Assistente Social;
Gestor Ambiental; Advogado; Psicólogo; Professor de Educação Infantil;
Professor de Educação Física e Professor de Inglês). Neste caso, cada questão
corresponderá a 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) pontos/nota.
6.2.10 Para os cargos de: Odontólogo; Assistente Social; Gestor Ambiental;
Advogado e Psicólogo, a nota final dos candidatos que realizarem prova escrita e
prova de títulos será obtida mediante a soma das duas notas parciais (prova
escrita (máximo 10) e prova de títulos - NÍVEL DE ESCOLARIZAÇÃO - (máximo
2), totalizando pontuação/nota máxima de 12).
6.2.11 Para os cargos de: Professor de Educação Infantil; Professor de Educação
Física e Professor de Inglês a nota final dos candidatos que realizarem prova
escrita e prova de títulos será obtida mediante a soma das duas notas parciais
(prova escrita (máximo 10) e prova de títulos - NÍVEL DE ESCOLARIZAÇÃO
MAIS TEMPO DE SERVIÇO - (máximo 10)), divido por dois, totalizando a média
final do candidato.
6.2.12 Será atribuída à prova escrita nota de 0 (zero) a 10 (dez), para os
candidatos aos cargos que NÃO tenham a exigência da prova prática ou
prova de títulos, (Serviços Gerais, Agente de Manutenção de Computador,
Fiscal de Vigilância Sanitária , Agente de Defesa Civil e Monitor de Creche).
Neste caso, cada questão corresponderá a 0,25 (zero vírgula vinte e cinco)
pontos/nota, totalizando pontuação/nota máxima e 10 (dez).

6.2.13 Será atribuída à prova escrita nota de 0 (zero) a 10 (dez), para os
candidatos

aos cargos com prova prática (Motorista e Operador de

Máquinas). Cada questão corresponderá a 0,25 (zero vírgula vinte e cinco)
pontos/nota. A nota final dos candidatos que realizarem prova escrita e prova
prática, será obtida mediante a soma das duas notas parciais, prova
escrita/objetiva (máximo 10) e prova prática (máximo 10), divididas por dois,
totalizando a média final do candidato.
6.2.14 O candidato será classificado se atingir nota igual ou superior a 5 na prova
escrita e/ou prova prática.

CAPÍTULO VII
DA PROVA DE TÍTULOS
(AVALIAÇÃO DE NÍVEL DE ESCOLARIDADE E TEMPO DE SERVIÇO)
6.3 Para participar da prova de títulos, o candidato deverá encaminhar via Sedex
ou Carta Registrada com Aviso de Recebimento (AR), endereçada à Comissão
Organizadora do Concurso Público, no seguinte endereço: Rua Dirceu Giordani,
n. 696, Bairro Jardim Tarumã, Xanxerê SC, CEP 89820-000 ou entregar à
Comissão do Concurso (Unoesc) no dia e endereço da aplicação das provas
escritas, isto é, no dia 24 de setembro de 2017, até às 15h30, impreterivelmente,
para fins de pontuação, conforme expresso no edital.
6.3.1 Serão considerados como títulos

para avaliação do

NÍVEL DE

ESCOLARIDADE (cargos de nível superior):
a) Certificado ou Diploma de Pós-graduação em nível de Doutorado – 2,00 pontos
b) Certificado ou Diploma de Pós-graduação em nível de Mestrado – 1,75 pontos
c) Certificado ou Diploma de Pós-graduação em nível de Especialização - 1,50
pontos
6.3.2 Todos os cursos referentes aos títulos deverão estar concluídos até a data
de inscrição, para efeitos de pontuação na prova de títulos.
6.3.3 Os certificados ou Diplomas deverão ser reconhecidos pelo MEC.
6.4 Os títulos descritos nas alíneas “a”, “b” e “c” do item 6.3.1, não serão
somados, isto é, não haverá acúmulo de pontuação. Será validada como
pontuação final da prova de títulos a de maior título apresentado pelo candidato.

6.5 Da avaliação por TEMPO DE SERVIÇO (somente aos cargos de
professor):
6.5.1 O valor máximo da avaliação por tempo de serviço é de 8 (oito) pontos que
serão somados a pontuação obtida na avaliação do nível de escolaridade,
obtendo a nota final de prova de títulos;
6.5.2. A avaliação por tempo de serviço será feita através de atestado de tempo
de serviço na área específica ao cargo inscrito neste Edital, em qualquer Estado
do país, e obterá a pontuação de 1,00 (um) ponto para cada 1 (um) ano completo
de tempo de serviço, sendo o máximo computado de 8 pontos.
6.5.3 Para receber a pontuação relativa ao título de tempo de serviço o candidato
deverá comprová-lo através de fotocópia autenticada ou documentos originais,
que deverão ser enviados no endereço constante no item 6.3 deste edital ou
entregue no dia e endereço da aplicação das provas escritas, em envelope
devidamente identificado e lacrado.
6.6 No caso de exercício de atividade em instituição privada ou instituição pública
que adote o Regime Celetista para o quadro funcional:
a) carteira de trabalho e previdência social (CTPS) contendo as páginas:
identificação do trabalhador, registro do empregador que informe o período (com
início e fim, se for o caso) e qualquer outra página que ajude na avaliação, por
exemplo, quando há mudança na razão social da empresa;
b) certidão ou atestado de tempo de serviço que informe o período com início e
fim, já calculado o total de tempo de serviço naquela instituição.
6.6.1 Para efeito de pontuação relativa ao título de tempo de serviço o
atestado/certidão emitido deverá conter o nome do órgão por extenso, não se
aceitando abreviaturas.
6.6.2 Para efeito de pontuação relativa ao título de tempo de serviço não será
considerada fração de ano nem sobreposição de tempo nos documentos
apresentados, mesmo que em instituições diferentes.
6.6.3 Não será computado para efeito de pontuação ao título de tempo de
serviço, o tempo de serviço como servidor aposentado.
6.6.4 Não será computado também, o título de tempo de serviço, o tempo de
estágio, de monitoria e de bolsa de estudo, nem o tempo de trabalho voluntário
exercido.

6.7 É de responsabilidade do candidato a entrega dos documentos da prova de
títulos, conforme normas previstas neste Edital.
6.7.1 Os documentos que não estiverem de acordo com os critérios estabelecidos
neste Edital, ainda que entregues, não serão considerados para fins de
pontuação.
6.7.2 Não serão consideradas, para efeito de pontuação as cópias não
autenticadas, bem como documentos gerados por via eletrônica que não estejam
acompanhados de mecanismo de autenticação. Também não serão considerados
para efeito de pontuação documentos ilegíveis.
6.7.3 Não serão aceitos títulos encaminhados por qualquer outro meio a não ser o
previsto neste Edital.
6.7.4 A constatação de qualquer irregularidade ou falsidade de documento
apresentado na Prova de Títulos implicará na imediata desclassificação do
candidato sem prejuízo das sanções legais.
6.7.5 A escolha dos documentos a serem encaminhados é de inteira
responsabilidade do candidato, cabendo à banca avaliadora apenas avaliar os
títulos efetivamente entregues pelo candidato.
6.7.6 De forma alguma será permitido acréscimo de documentos após a entrega
do envelope com os títulos. No caso de interposição de recurso, serão
considerados pela comissão apenas os documentos que sirvam para esclarecer
ou complementar dados de documentos apresentados ou encaminhados pelo
candidato no período determinado para a entrega dos títulos.
6.7.7 Da somatória dos pontos obtidos pelo candidato de acordo com os títulos
apresentados (nível de escolaridade e tempo de serviço) será formada a nota da
prova de títulos, que por fim, acrescida da nota da avaliação escrita será dividido
por dois e constituirá a nota final do candidato no Concurso Público para fins de
classificação.
6.7.8 Somente serão analisados e avaliados os títulos dos candidatos que
atingirem nota igual ou superior a cinco (5) pontos.
CAPÍTULO VIII
DA APROVAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO

7. A nota final será apurada considerando os critérios do CAPÍTULO VI deste
Edital.
7.1 A lista final de classificação apresentará apenas os candidatos aprovados em
ordem decrescente de pontos/nota.
7.2 Será desclassificado do Concurso Público o candidato que atingir nota
inferior a 5 (cinco) na prova escrita ou prática.
7.3 Ocorrendo empate no resultado final das provas (classificação), o desempate
beneficiará, sucessivamente, o candidato:
a) Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do dispositivo no
parágrafo único do Art.27 da Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 2003
(Estatuto do Idoso);
b) Que tiver obtido maior número de pontos nas questões de Prova Prática
(quando houver).
c) Que tiver obtido maior número de pontos nas questões de Conhecimentos
Específicos.
c) Que tiver obtido maior número de pontos nas questões de Língua Portuguesa.
d) Que tiver obtido maior número de pontos nas questões de Conhecimentos
Gerais.
e) Que tiver obtido maior número de pontos nas questões de Matemática.
f) Que tiver maior idade;
g) Sorteio público.
7.4 A divulgação do rol de candidatos classificados será realizada através de
edital

a

ser

afixado

no

mural

e

site

da

Prefeitura

Municipal

(www.jardinopolis.sc.gov.br) cuja publicação fica condicionada à resolução de
todos os recursos, eventualmente interpostos e relativos às provas e aos
gabaritos, conforme cronograma deste edital.

CAPÍTULO IX
DOS RECURSOS

8. O candidato interessado em apresentar recursos ao presente edital deverá
preencher os formulários específicos, conforme anexos IV, V e/ou VI deste edital,

cujo documento deverá ser assinado e datado pelo candidato, além de estar
devidamente fundamentado.
8.1 O candidato poderá interpor recurso:
a) Da prova de títulos (Anexo IV);
b) Das questões/gabarito, sendo que para cada questão contraditada da prova
escrita, deverá ser apresentado recurso em formulário separado, devidamente
preenchido, assinado e fundamentado. (Anexo V).
c) Em face da classificação final dos candidatos, devidamente fundamentada
(Anexo VI).
8.2 Serão indeferidos os recursos de questões distintas apresentados em um
único formulário.
8.3 Todos os recursos terão efeito suspensivo.
8.4 Os recursos interpostos deverão ser enviados - no prazo estabelecido neste
Edital -, para o e-mail concursos.xxe@unoesc.edu.br, devendo ser anexado ao email o formulário devidamente preenchido e assinado pelo candidato, conforme
anexos deste edital. O assunto do e-mail deve ser identificado com o nome do
candidato seguido do assunto, exemplo: “JOÃO SILVA_RECURSO QUANTO A
PROVA DE TÍTULOS” ou “JOÃO SILVA_RECURSO QUANTO A QUESTÃO N.
0” ou ainda, “JOÃO SILVA_RECURSO QUANTO A CLASSIFICAÇÃO FINAL).
8.5 Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo
estabelecido e desde que assinados pelo candidato, observados os ditames
deste Edital.
8.6 Não serão aceitos recursos fora dos padrões definidos neste edital, com
rasuras, incompletos, ou ainda sem assinatura do candidato. Os responsáveis
pelo recebimento dos recursos não têm obrigação de retornar o e-mail
informando que há irregularidades no pedido formulado, sendo de total
responsabilidade do candidato o correto preenchimento do formulário.
8.7 Admitido o recurso, decidir-se-á pela reforma ou manutenção do ato recorrido,
determinando sua publicação no prazo previsto no cronograma deste edital e
ainda, enviado à prefeitura a resposta por escrito de cada recurso impetrado pelo
candidato.
8.8 Se do julgamento dos recursos ensejar a alteração do resultado final e da
respectiva classificação do candidato, será emitido novo edital classificatório.

CAPITULO X
DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA

9. Fica delegada competência à UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA
CATARINA –– UNOESC XANXERÊ, contratada para o fim de:
a) Elaborar, aplicar e corrigir as provas escritas/objetivas, prova de títulos e
provas práticas;
b) Apreciar os recursos previstos neste Edital;
c) Apresentar ao Poder Executivo Municipal a classificação final dos candidatos
referente às provas escritas/objetivas, prova de títulos e prova prática.

CAPÍTULO XI
DA HOMOLOGAÇÃO DOS APROVADOS

10. O resultado final do Concurso Público será devidamente homologado pelo
Poder Público Municipal, ficando ao seu encargo providenciar sua publicação.
10.1 A convocação para assumir as atribuições do cargo obedecerá
rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos.
10.2 Ficam advertidos os candidatos aprovados e classificados de que a
nomeação e provimento no cargo só lhes serão deferida no caso de exibirem:
a) a documentação comprobatória das condições previstas na inscrição e
requisitos mínimos exigidos;
b) atestado de boa saúde física e mental;
10.3 Os candidatos aprovados serão convocados através do site oficial do
Município, correspondência AR no endereço informado no ato da inscrição e,
facultativamente, na imprensa local a comparecerem em data, horário e local
preestabelecido para serem contratados e receberem a designação do respectivo
local de trabalho.
10.4 São requisitos básicos para provimento ao cargo/função:
10.4.1 Ter nacionalidade brasileira ou equivalente;
10.4.2 Estar em pleno gozo dos direito políticos;

10.4.3 Estar quite com as obrigações militares (Carteira de reservista quando
homem) e eleitorais (titulo de eleitor e comprovante que votou na última eleição);
10.4.4 Ter nível de escolaridade, habilitação legal exigida para o exercício do
cargo;
10.4.5 Idade mínima de 18 anos;
10.4.6 Atestado de aptidão física e mental para o exercício do cargo, expedido
pela junta médica designada pela administração municipal;
10.4.7 Apresentar, quando se tratar de profissão regulamentada, o competente
registro de inscrição no respectivo órgão fiscalizador da Profissão;
10.4.8 Declaração de não acumulação de cargos públicos, inclusive função, cargo
ou emprego em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades
de economia mista da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e
dos Municípios, bem como do não recebimento de Proventos decorrentes de
inatividade em cargos não cumuláveis;
10.4.9 Certidão negativa de antecedentes criminais expedida pelos Foros das
Justiças Federal e Estadual dos locais de residência do candidato nos últimos 5
anos;
10.4.10 Certidão negativa de antecedentes criminais expedida pela Justiça
Eleitoral do domicílio eleitoral do candidato nos últimos 5 anos;
10.4.11 Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
10.4.12 Carteira de Identidade;
10.4.13 Foto 3x4 ou 4x5;
10.4.14 Comprovante de endereço atualizado;
10.4.15 Certidão de Nascimento ou Casamento;
10.4.16 Certidão de Nascimento dos filhos (quando houver);
10.4.17 Declaração de Bens;
10.4.18 Apresentar Nº de conta bancária através de Declaração do Banco;
10.4.19 Carteira de Vacinação dos filhos (quando houver);
10.4.20 Atender a todos os requisitos da legislação municipal pertinente para a
investidura no emprego público.
10.5 Os requisitos acima deverão ser comprovados pelo candidato, se aprovado
e convocado, para tomar posse do cargo/função.

10.6 O candidato deverá manter seus dados atualizados no Município de
Jardinópolis (SC).
10.7 Demais documentos exigidos pelo Município no ato de provimento.
10.8 Enquanto perdurar a validade do presente Concurso Público o candidato
deverá manter seu endereço atualizado junto à Prefeitura Municipal de
Jardinópolis/SC, devendo fazê-lo através de comunicado escrito.

CAPÍTULO XII
DA CONTRATAÇÃO

11. A contratação para as vagas dos cargos públicos deste Concurso Público
obedecerá estritamente à ordem de classificação dos candidatos.
11.1 A convocação dos candidatos classificados e aptos à contratação será feita
observado o prazo de validade do Concurso Público.
11.2 A contratação dos candidatos aprovados ficará a critério e conveniência da
Administração Municipal, devendo-se observar a apresentação da documentação
comprobatória das condições previstas neste edital e solicitadas pela Prefeitura
de Jardinópolis.
11.3 A não apresentação dos documentos solicitados até a data marcada para a
contratação implicará na exclusão do candidato aprovado e convocado.
11.4 Caso o candidato não possa assumir o cargo, quando convocado, poderá
solicitar a sua reclassificação para o último lugar da lista de classificados.
11. 5 O candidato aprovado no Concurso Público deverá manter seu endereço
atualizado junto ao Município de Jardinópolis para possibilitar o ato de
convocação e nomeação.

CAPÍTULO XIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12. A inscrição do candidato implicará no conhecimento das instruções e das
normas aqui estabelecidas, bem como, na aceitação de todas as condições do
presente Concurso Público, devendo-se observar as normas legais pertinentes,
das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.

12.1 A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos
apresentados,

mesmo

que

verificadas

a

qualquer

tempo,

inclusive

posteriormente, em especial por ocasião da nomeação ou da posse, acarretarão
na nulidade da inscrição, bem como, de todos os atos praticados posteriormente,
sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil e criminal.
12.2 A aprovação neste Concurso Público não assegura ao candidato o direito à
investidura imediata, mas apenas a expectativa de ser contratado, segundo as
vagas existentes e às necessidades da Administração Municipal, sempre
observada a ordem de classificação.
12.3 O número superior de candidatos aprovados às vagas disponíveis de cada
cargo passará a ser considerado como “Cadastro Reserva”, as quais poderão (a
critério e conveniência da Administração Pública) ser preenchidas durante o
período de vigência deste edital.
12.4 Os candidatos que recusarem o provimento de vagas deste Concurso
Público, ou manifestarem sua desistência por escrito, serão excluídos do cadastro
de aprovados.
12.5 As publicações sobre o Concurso Público são de responsabilidade da
Administração Pública Municipal e serão realizadas observadas as normas legais,
devendo

ser

também

publicadas

no

site

oficial

do

Município

(www.jardinopolis.sc.gov.br).
12.6 Os casos omissos ou não previstos neste Edital serão resolvidos por uma
Comissão Municipal, nomeada por Decreto pelo Poder Executivo Municipal,
juntamente com a empresa contratada, obedecidas às formas previstas e
aplicáveis.
12.7 Fica eleito o Foro da Comarca de Coronel Freitas/SC para dirimir toda e
qualquer questão inerente a este Edital de Concurso Público.

Jardinópolis (SC), 01 de agosto de 2017.

DORILDO PEGORINI

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

SERVIÇOS GERAIS
 Zelar pela manutenção das instalações, mobiliários e equipamentos do órgão.
 Executar trabalhos braçais;
 Executar serviços de limpeza nas dependências internas e externas do órgão,
jardins, garagens e seus veículos.
 Executar serviços auxiliares de limpeza, revisão e acondicionamento das
peças e lubrificação das máquinas.
 Manter em condições de funcionamento os equipamentos de proteção contra
incêndios ou quaisquer outras relativas à segurança do órgão.
 Executar serviços de copa, cozinha, com atendimento aos servidores e
alunos.
 Receber, protocolar e entregar correspondência interna e externa.
 Requisitar material necessário aos serviços.
 Processar cópia de documentos.
 Receber, orientar e encaminhar o público, informando sobre localização de
pessoas ou dependências do órgão.
 Receber e transmitir mensagens.
 Encarregar-se da abertura e fechamento das dependências do órgão.
 Encarregar-se da limpeza e polimento de veículos e máquinas.
 Relatar as anormalidades verificadas.
 Atender telefone e transmitir ligações.
 Executar outras tarefas afins, de acordo com as necessidades peculiares do
órgão.
AGENTE DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA










Saber operar computadores (fora ou em rede).
Executar atualizações em softwares.
Executar reparos nos equipamentos existentes.
Manter registros de controle sobre equipamentos e softwares.
Saber digitar com produtividade.
Saber instalar anti-vírus e eliminar vírus de computadores.
Saber executar procedimentos de segurança de dados (backup).
Saber instalar sistemas operacionais e outros softwares básicos.
Conhecer bem e executar os softwares mais usados (Word, Excel, Power Point
e Outlook).
 Conhecer bem como navegar na internet.
 Realizar a manutenção de computadores, impressoras e equipamentos de
informática, realizando consertos e substituindo peças quando necessário;
 Manter os computadores e equipamentos de informática em perfeito estado de
funcionamento.

AGENTE DE DEFESA CIVIL
 Praticar e Desenvolver Atitudes que visem a "Salvaguarda da Vida", "O Bem
Estar" e a "Saúde Mental própria e da População", em sua Comunidade ou fora;
 Realizar Vistoria Técnica Preliminar, preencher formulários e acionar a Defesa
Civil Estadual, de acordo com os Planos Específicos;
 Fazer levantamento de ameaças, vulnerabilidades e riscos de desastres e
acidentes climáticos;
 Fazer acompanhamento das ocorrências, informando sua evolução até a
solução final ao interessado;
 Receber, analisar as informações, classificar as ocorrências e acionar o
Sistema de Defesa Civil, de acordo com os Planejamentos específicos;
 Representar a Defesa Civil em locais de emergência, até a chegada de outras
autoridades de escalão superior;
 Desenvolver outras atividades correlatas que lhes forem designadas.
FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
 Realizar fiscalização e inspeção em estabelecimentos comerciais de produtos
perecíveis, detectando aqueles que representam risco epidemiológico, além de
verificar o registro dos produtos;
 Proceder o rigoroso controle sobre produtos de origem animal, exigindo vistos
de inspeção sanitária;
 Receber e atender denúncias do público, quanto a presença do lixo espalhado
e mal acondicionado, fossas, criação de animais no perímetro urbano;
 Proceder a coleta de materiais para exame laboratorial de animais agressores,
a fim de controlar epidemiologicamente a raiva;
 Proceder vistorias em edificações e casas, visando a liberação de habite-se;
 Desenvolver e executar ações educativas sob visão sanitária, prestando
orientações que possibilitem a população conscientizar-se sobre as condições
ideais de produtos comercializados e importância da higienização dos
estabelecimentos;
 Prestar orientações a produtores hortifrutigranjeiros, esclarecendo a
importância da qualidade da água utilizada para a irrigação;
 Zelar por sua segurança e de terceiros, bem como pela preservação e
conservação dos materiais de seu ambiente de trabalho;
 Respeitar o sigilo profissional;
 Participar efetivamente da política de saúde do município, através dos
programas implantados pela secretaria municipal de saúde;
 Executar outras tarefas afins.
MONITOR DE CRECHE
 Apoiar o educador nas ações de cuidar e educar, procurando se espelhar em
sua
maneira de agir, falar e gesticular; auxiliar as crianças na higiene pessoal, sempre
que necessário e nos horários estabelecidos pela coordenação da creche;
 Colaborar com o educador na hora do repouso, organizando os colchonetes,
lençóis, travesseiros e fronhas, para maior conforto das crianças;

 Responsabilizar-se pelas crianças que aguardam os pais após o horário de
saída da creche, zelando pela sua segurança e bem-estar;
 Fazer a limpeza e desinfecção dos brinquedos e demais equipamentos de
recreação;
 Oferecer e/ou administrar alimentação as crianças nos horários préestabelecidos, de acordo com o cardápio estipulado por faixa etária;
 Cuidar da higienização das crianças visando à saúde e bem estar;
 Estimular a participação das crianças nas atividades de grupo como jogos e
brincadeiras, visando o desenvolvimento das mesmas;
 Fazer anotações nas agendas das crianças relatando os acontecimentos do
dia para manter as mães informadas;
 Auxiliar nas atividades pedagógicas de acordo com a orientação da professora;
 Zelar e controlar os objetos e roupas individuais das crianças e da creche;
 Executar atividades correlatas.
OPERADOR DE MÁQUINAS
 Providenciar a lavação, o abastecimento e a lubrificação da máquina;
 Efetuar pequenos reparos na máquina sob sua responsabilidade;
 Dirigir máquinas como: trator de pneus, rolo compactador, perfuratriz patrolas
tratores pás carregadeiras e similares;
 Comunicar ao chefe imediato a ocorrência de irregularidades ou avarias com a
máquina sob sua responsabilidade;
 Proceder ao controle contínuo de consumo de combustível, lubrificação e
manutenção em geral;
 Proceder o mapeamento dos serviços executados, identificando o tipo de
serviço, o local e a carga horária;
 Manter atualizada a sua carteira nacional de habilitação e a documentação da
máquina;
 Efetuar os serviços determinados, registrando as ocorrências;
 Executar outras tarefas afins.
MOTORISTA
 Dirigir veículos oficiais, transportando materiais e equipamentos;
 Zelar pelo abastecimento, conservação e limpeza do veículo sob sua
responsabilidade;
 Efetuar pequenos reparos no veículo sob sua responsabilidade;
 Comunicar ao chefe imediato a ocorrência de irregularidades ou avarias com a
viatura sob sua responsabilidade;
 Proceder o controle contínuo de consumo de combustível, lubrificantes e
manutenção em geral;
 Proceder o mapeamento de viagens, identificando o usuário, tipo de carga, seu
destino, quilometragem, horários de saída e chegada;
 Auxiliar na carga e descarga do material ou equipamento;
 Tratar os passageiros com respeito e urbanidade;
 Manter atualizado o documento de habilitação profissional e do veículo;
 Executar outras tarefas afins.

ODONTÓLOGO
 Participar na elaboração de normas gerais de organização e funcionamento
dos serviços odonto-sanitários.
 Aplicar as normas técnicas que regem as atividades de odontologia sanitária a
fim de que sejam integralmente cumpridas da maneira prevista ou na forma de
adaptação que mais convenha aos interesses e necessidades do serviço.
 Encarar o paciente e sua saúde como um todo, tentando evidenciar as causas
de suas necessidades odontológicas.
 Examinar as condições buco-dentárias do paciente, esclarecendo sobre
diagnóstico e tratamento indicado.
 Fazer o encaminhamento a serviços ou entidades competentes dos casos que
exijam tratamento especialização.
 Aplicar medidas tendentes à melhoria do nível de saúde oral da população
avaliando os resultados.
 Promover e participar do programa de educação e prevenção das doenças da
boca, esclarecendo à poluição métodos eficazes para evitá-las.
 Requisitar ao órgão competente todo material técnico administrativo.
 Prestar assistência odontológica curativa, priorizando o grupo materno-infantil.
 Prestar assistência odontológica ao escolar dentro da filosofia do sistema
incremental.
 Coordenar e participar da assistência prestada às comunidades em situações
de emergência e calamidade.
 Promover o incremento e atualização de outras medidas e métodos
preventivos e de controle.
 Propor e participar da definição e execução da política de desenvolvimento de
recursos humanos.
 Realizar e participar de estudos e pesquisas direcionadas à área de saúde
pública.
 Apresentar propostas de modernização de procedimentos, objetivando maior
dinamização dos trabalhos na sua área de atuação.
 Desenvolver todas as demais atividades relacionadas com a administração
sanitária.
ASSISTENTE SOCIAL
 Planejar, coordenar, controlar e avaliar programas e projetos na área do
Serviço Social aplicados a indivíduos, grupos e comunidades.
 Elaborar e /ou participar de projetos de pesquisas, visando a implantação e
ampliação de serviços especializados na área de desenvolvimento comunitário.
 Participar no desenvolvimento de pesquisas médico-sociais e interpretar junto
à equipe de saúde a situação social do indivíduo e sua família.
 Fornecer dados sociais para a elucidação de diagnóstico médico e pericial.
 Diagnosticar e tratar problemas sociais que impeçam comunidades, grupos e
indivíduos de atingirem um nível satisfatório de saúde.
 Desenvolver atividades que visem a promoção, proteção e a recuperação da
saúde da população, ocupando-se da aplicações sociais, culturais, econômicas,

que influem diretamente na situação saúde, através da mobilização e
desenvolvimento das potencialidades humanas e sociais.
 Mobilizar recursos da comunidade para que sejam devidamente utilizados e
para que possam proporcionar os benefícios necessários à população.
 Prover, adequar e capacitar recursos humanos institucionais e/ou comunitários,
necessários para à realização de atividade na área do Serviço Social.
 Participar de programas de treinamento de pessoal técnico e auxiliar para o
desenvolvimento das ações de educação em saúde.
 Participar das ações que visem a promoção dos servidores da instituição.
 Desempenhar tarefas semelhantes.
GESTOR AMBIENTAL
 Formular e executar políticas nacionais, estaduais e municipais de meio
ambiente e dos recursos hídricos, regulação, gestão e ordenamento do uso e
*acesso aos recursos ambientais;
 Melhorar a qualidade ambiental e uso sustentável dos recursos naturais;
 Realizar estudos e proposição de instrumentos estratégicos para a
implementação das políticas nacionais de meio ambiente, bem como para seu
acompanhamento, avaliação e controle;
 Desenvolver estratégias e proposição de soluções de integração entre políticas
ambientais e setoriais, com base nos princípios e diretrizes do desenvolvimento
sustentável; realizar consultorias em serviços ambientais, prestadoras de serviços
de preparação e adequação para certificação ambiental;
 Atender às solicitações do munícipes, em especial aos agricultores;
 Elaborar o Cadastro Ambiental Rural – CAR, Projeto de corte simples de
acordo com o Decreto 6660/2008, Projeto de supressão de vegetação nativa em
área rural e urbana, auxiliando nos processos de retificação administrativa de
área rural;
 Dar assessoria na área de meio ambiente, implantando políticas de meio
ambiente no Município;
 Desempenhar demais tarefas correlatas com área ambiental.
ADVOGADO
 Acompanhamento e assessória jurídica nos processos licitatórios.
 Emitir o parecer jurídico em todos os processos licitatórios acusando e
apontando solução para qualquer irregularidade encontrada.
 Avaliação e prestação de informações buscando fazer com que a entidade
administrativa siga os princípios básicos da administração pública, os quais são: o
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
 Revisão, operacionalizar todas as defesas ou causas jurídicas efetivadas
contra o município e a administração pública (entidade).
 Executar e operacionalizar todas as defesas ou causas jurídicas efetivadas
contra o município e a administração pública (entidade).
 Realizar toda e qualquer atividade que sua área profissional e de atuação
permitir e que se fizer necessária.
 Manter registro em órgão competente que autoriza e exercício de suas
atividades profissionais.

PSICÓLOGO
 Emitir diagnóstico, psicológico e social, através da avaliação da clientela alvo,
usando para tanto recursos técnicos e metodológicos apropriados, prestando
atendimento, acompanhamento e/ou encaminhamento a outras especialidades;
 Participar da equipe multidisciplinar em programas e ações comunitárias de
saúde, objetivando integrar as ações desenvolvidas;
 Planejar, orientar, coordenar, supervisionar, acompanhar e avaliar as
estratégias de intervenção psicossocial, partindo das necessidades da clientela
identificada; executar atendimento psicossocial através de psicoterapia em
sessões grupais ou individualizadas;
 Atuar em pesquisa da psicologia, em relação à saúde, trabalho e educação,
entre outros aspectos;
 Participar em ações de assessoria, prestando consultoria e emitindo parecer
dentro da perspectiva de sua área de atuação;
 Participar de auditorias e comissões técnicas, emitindo laudos e pareceres que
lhe forem pertinentes;
 Participar do programa de saúde mental, exercendo atividades comunitárias,
objetivando a capacitação e esclarecimentos;
 Atuar junto ao setor de recursos humanos, na área de recrutamento e seleção
de pessoal, bem como acompanhando, treinando e reciclando servidores;
 Zelar por sua segurança e de terceiros, bem como pela preservação e
manutenção de materiais e equipamentos em seu ambiente de trabalho;
 Participar na elaboração de normas e rotinas, a fim de obter a dinamização e
padronização dos serviços;
 Participar da efetivamente da política de saúde do município, através dos
programas implantados pela secretaria municipal de saúde;
 Desempenhar outras tarefas afins.

PROFESSOR
 Participar da Elaboração da Proposta Pedagógica do Estabelecimento de
Ensino;
 Elaborar e cumprir o Plano de Trabalho, segundo a Proposta Pedagógica do
Estabelecimento de Ensino;
 Possuir formação de educador, conhecimento do conteúdo, capacidade do
trabalho e habilidades metodológicas e didáticas;
 Testemunhar idoneidade moral, social demonstrando maturidade no trabalho
com os alunos;
 Seguir as Diretrizes Educacionais do estabelecimento e da Secretaria da
Educação, Cultura e Esportes, comprometendo-se não apenas aceita-las mas
também integrar a ação Pedagógica na consecução dos fins e objetivos;
 Ministrar aulas garantindo a efetivação do processo Ensino Aprendizagem e o
Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar;
 Executar o trabalho diário de forma se vivenciar um clima de respeito mutuo e
de relações que conduzem a Unidade Escolar;

 Elaborar programas, planos de cursos e planos de aula no que for de sua
competência, de conformidade com suas diretrizes metodológicas de escolas e
com a Legislação pertinente;
 Avaliar o desempenho dos alunos, atribuindo-lhes notas ou conceitos nos
prazos fixados;
 Manter com os colegas, espíritos de colaboração e solidariedade a eficiência
da obra educativa;
 Cooperar com os serviços de Orientação Educacional, e Supervisão escolar no
que lhe competir;
 Promover experiências de ensino aprendizagem diversificada para atender
diferenças individuais;
 Promover recuperações preventivas e/ou atividades de complementação,
aperfeiçoamento e aprofundamento conforme exigência dos diagnósticos de
avaliação;
 Colaborar e comparecer pontualmente as Aulas, Festividades, Reuniões
Pedagógicas, Conselho, Atividades Extras Classes, Treinamentos, Palestras e
outras Promoções, convocado pela direção da Escola ou pela Secretaria
Municipal da Educação, Cultura e Esporte;
 Cumprir e fazer cumprir os horários e calendários escolares;
 Zelar pela disciplina dentro e fora da sala de aula, tratando os alunos com
civilidade;
 Realizar com clareza, precisão e presteza, toda a escrituração referente à
execução da programação, frequência e aproveitamento dos alunos;
 Dar condições para a manutenção da saúde física e psíquica dos alunos;
 Zelar pela conservação, limpeza e bom nome da escola, bem como a
conservação dos bens materiais;
 Advertir, repreender e encaminhar aos serviços competentes, casos de
indisciplinas ocorridos;
 Participar e/ou organizar reuniões com os pais de seus alunos;
 Acompanhar o desenvolvimento dos alunos e comunicar as ocorrências a
direção e/ou Serviço de Orientação Educacional;
 Colaborar com atividades de articulação da escola com as famílias e a
comunidade;
 Ministrar os dias letivos e horas aulas estabelecidos além de participar
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e ao
desenvolvimento profissional.
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Santa Catarina. Política: corrupção, práticas de combate à corrupção. Divisão e
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LÍNGUA PORTUGUESA
Ementa: Letra, fonema e sílaba. Ortografia. Acentuação gráfica. Concordância
nominal e verbal. Conjugação verbal. Crase. Pronome pessoal e de tratamento.
Colocação dos pronomes oblíquos átonos: próclise, mesóclise e ênclise. Semântica:
significação das palavras no contexto, homonímia e paronímia. Emprego dos
porquês. Pontuação. Compreensão e interpretação de frase, palavra ou texto.
Norma culta da Língua Portuguesa.
Referências:
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MATEMÁTICA
Ementa: Operações Fundamentais e aplicações: Adição, Subtração,
Multiplicação e Divisão; Frações e Operações com Frações; Operações com
números decimais; Razões, Proporções e Regras de Três;
Referências:
DANTE, Luiz Roberto. Tudo é Matemática. 4 vols. São Paulo: Ática. [Submarino]
[Livraria Cultura]
IEZZI, G. et al. Fundamentos de Matemática Elementar. 11 vols. São Paulo:
Atual.
DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contexto e aplicações. 3 vols. São Paulo:
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Janeiro: SBM, Coleção Professor de Matemática.
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quem não tem? Pato Branco: Imprepel, 2005.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Ementa: Direção defensiva; operação e direção de veículos, assim considerados
como automóveis e utilitários; conhecimento básico de regras de trânsito,
segundo o Código Nacional de Transito (incluindo habilitação, sinalização viária,
infrações de trânsito, dentre outras); manutenção básica e preventiva de veículos;
conhecimentos básicos de mecânica; procedimentos iniciais antes da utilização
dos veículos; relacionamento com os munícipes; conhecimentos sobre
equipamentos e acessórios de uso obrigatório; conhecimentos sobre
motorização, sistemas hidráulicos, elétricos e mecânicos; conhecimentos sobre
normas técnicas e de segurança aplicáveis ao exercício das atribuições do cargo,
inclusive acerca dos equipamentos de proteção individual (EPI); direção
defensiva; conhecimentos elementares pertinentes às responsabilidades e
deveres do servidor público municipal; conhecimentos sobre o relacionamento
dos servidores públicos, entre eles, com as autoridades e com a comunidade;
conhecimentos sobre regras estatutárias aplicáveis aos servidores públicos

municipais; Conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, do conjunto de
atribuições do cargo, do serviço público e de servidores públicos municipais.
Referências:
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OPERADOR DE MÁQUINAS
CONHECIMENTOS GERAIS
Ementa: Conhecimentos pertinentes às crises humanitárias no mundo e como os
direitos humanos atuam nesse aspecto; Aspectos históricos, culturais,
geográficos e sociais do município de Jardinópolis/SC: colonização, limites,
autoridades, cultura. Aspectos geográficos da América do Sul, do Brasil e de
Santa Catarina. Política: corrupção, práticas de combate à corrupção. Divisão e
função dos poderes no Brasil, Formas de Estado, Sistema, Forma e Regime de
Governo no Brasil. Meio Ambiente: sustentabilidade, responsabilidade social e
desastres ambientais. Tecnologia: Era Digital, Crimes Virtuais, Moedas Virtuais,
Mídias Eletrônicas e Digitais.
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Colocação dos pronomes oblíquos átonos: próclise, mesóclise e ênclise. Semântica:
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porquês. Pontuação. Compreensão e interpretação de frase, palavra ou texto.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Ementa: Conhecimentos inerentes à operação de máquinas, em serviços de
infraestrutura rodoviária, urbana ou agrícola; direção e operação defensiva;
operação; manutenção mecânica e preventiva; conhecimentos básicos de
manutenção e limpeza da máquina, inclusive de seus componentes básicos;
conhecimentos básicos de funcionamento mecânico, hidráulico e de motorização;
execução de serviços de infraestrutura rodoviária e agrícola; relacionamento com
munícipes, no exercício das atribuições dos respectivos cargos; controle e
segurança da máquina e na execução dos serviços inerentes; legislação básica
de trânsito, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (habilitação para a operação
e direção de máquinas em vias públicas, infrações de trânsito, sinalização viária,
dentre outras); conhecimentos técnicos da máquina, como sistema de
motorização, sistema hidráulico e mecânico; procedimentos técnicos e práticos de
operação, operação defensiva, manutenção e controle operacional das
máquinas; conhecimentos elementares pertinentes às responsabilidades e
deveres do servidor público municipal; conhecimentos sobre o relacionamento
dos servidores públicos, entre eles, com as autoridades e com a comunidade;
conhecimentos sobre regras estatutárias aplicáveis aos servidores públicos
municipais e conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, do conjunto de
atribuições do cargo, do serviço público e de servidores públicos municipais.
Referências:
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Trânsito. 2ª Edição – 2008, Editora – Nova Geração;
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Básica Veículo Automotor, 1999, Editora – Jurua;
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ODONTÓLOGO
CONHECIMENTOS GERAIS
Ementa: Conhecimentos pertinentes às crises humanitárias no mundo e como os
direitos humanos atuam nesse aspecto; Aspectos históricos, culturais,
geográficos e sociais do município de Jardinópolis/SC: colonização, limites,
autoridades, cultura. Aspectos geográficos da América do Sul, do Brasil e de
Santa Catarina. Política: corrupção, práticas de combate à corrupção. Divisão e
função dos poderes no Brasil, Formas de Estado, Sistema, Forma e Regime de
Governo no Brasil. Meio Ambiente: sustentabilidade, responsabilidade social e

desastres ambientais. Tecnologia: Era Digital, Crimes Virtuais, Moedas Virtuais,
Mídias Eletrônicas e Digitais.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Ementa: Letra, fonema e sílaba. Ortografia. Acentuação gráfica. Concordância
nominal e verbal. Conjugação verbal. Crase. Pronome pessoal e de tratamento.
Colocação dos pronomes oblíquos átonos: próclise, mesóclise e ênclise. Semântica:
significação das palavras no contexto, homonímia e paronímia. Emprego dos
porquês. Pontuação. Compreensão e interpretação de frase, palavra ou texto.
Norma culta da Língua Portuguesa.
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Paulo: Atlas, 2010.
MATEMÁTICA
Ementa: Funções Matemáticas: Funções do 1º e 2 graus; Função Exponencial;
Função Logarítmica; Funções Trigonométricas; Cálculo de Áreas e Volumes,
Trigonometria; Tópicos de Geometria Plana e Geometria Analítica, Noções de
Derivação de Funções;
Referências:
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2014.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Ementa: Anatomia buco-dental; cirurgia oral menor; materiais dentários;
dentística; odontopediatria; epidemiologia; endodontia; periodontia; oclusão;
terapêutica odontológica; patologia bucal; odontologia social; histologia bucodental; traumatismo dentário; microbiologia oral; radiologia odontológica; urgência
em odontologia; doenças sistêmicas com repercussão na cavidade oral;
anestesiologia; biossegurança; código de ética odontológica; saúde bucal
coletiva; Estratégia Saúde da Família; Equipe de Saúde Bucal; Sistema Único de
Saúde – SUS (princípios, diretrizes, leis e regulamentação).
Referências:
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ASSISTENTE SOCIAL

CONHECIMENTOS GERAIS
Ementa: Conhecimentos pertinentes às crises humanitárias no mundo e como os
direitos humanos atuam nesse aspecto; Aspectos históricos, culturais,
geográficos e sociais do município de Jardinópolis/SC: colonização, limites,
autoridades, cultura. Aspectos geográficos da América do Sul, do Brasil e de
Santa Catarina. Política: corrupção, práticas de combate à corrupção. Divisão e
função dos poderes no Brasil, Formas de Estado, Sistema, Forma e Regime de
Governo no Brasil. Meio Ambiente: sustentabilidade, responsabilidade social e
desastres ambientais. Tecnologia: Era Digital, Crimes Virtuais, Moedas Virtuais,
Mídias Eletrônicas e Digitais.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Ementa: Letra, fonema e sílaba. Ortografia. Acentuação gráfica. Concordância
nominal e verbal. Conjugação verbal. Crase. Pronome pessoal e de tratamento.
Colocação dos pronomes oblíquos átonos: próclise, mesóclise e ênclise. Semântica:
significação das palavras no contexto, homonímia e paronímia. Emprego dos
porquês. Pontuação. Compreensão e interpretação de frase, palavra ou texto.
Norma culta da Língua Portuguesa.
Referências:
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Acordo Ortográfico. 37. ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2009.
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Porto Alegre: Edita, 2016.
Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. 5. ed. São Paulo: Global,
2009.
MARTINS, Dileta Silveira; ZILBERKNOP, Lúbia Scliar; SPIEGEL, Murray R.
Português instrumental: de acordo com as atuais normas da ABNT. 29. ed. São
Paulo: Atlas, 2010.

MATEMÁTICA
Ementa: Funções Matemáticas: Funções do 1º e 2 graus; Função Exponencial;
Função Logarítmica; Funções Trigonométricas; Cálculo de Áreas e Volumes,
Trigonometria; Tópicos de Geometria Plana e Geometria Analítica, Noções de
Derivação de Funções;
Referências:
DANTE, L.R. Matemática: contexto & aplicações. V. 1. 3. ed. São Paulo: Ática.
2014.
IEZZI, G. Fundamentos de matemática elementar: trigonometria. V. 3. 8. ed. São
Paulo: Atual. 2004.
GIOVANNI, J.R.; BONJORNO, J.R.; GIOVANNI JUNIOR, J.R. Matemática
Fundamental – uma nova abordagem. São Paulo: FDT. 2011.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Ementa: Ética profissional e normas regulamentadoras da profissão;
conhecimentos básicos inerentes à área de atuação. Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA (Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990), Lei Orgânica
da Assistência Social (Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993);
Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003); Conhecimentos
acerca do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, dos programas dele
decorrentes; Centro de Referência de Assistência Social – CRAS; Fundamentos
históricos e teóricos – metodológicos do serviço social no Brasil; a pratica
profissional do Assistente Social: possibilidades e limites; instrumentos e técnicas
utilizadas na pratica do Serviço Social; Política Nacional de Assistência SocialPNAS. A família e o serviço social; atribuições do cargo, segundo as normas da
administração pública e do Conselho Federal e Regional de Serviço Social
(CFESS e CRESS); instituição, constituição e funcionamento dos conselhos
municipais relacionados à assistência social.
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Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; Lei 8069 de 13 de julho de 1990;

A Lei Maria da Penha (Lei n° 11.340/2006);
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CONHECIMENTOS GERAIS
Ementa: Conhecimentos pertinentes às crises humanitárias no mundo e como os
direitos humanos atuam nesse aspecto; Aspectos históricos, culturais,
geográficos e sociais do município de Jardinópolis/SC: colonização, limites,
autoridades, cultura. Aspectos geográficos da América do Sul, do Brasil e de
Santa Catarina. Política: corrupção, práticas de combate à corrupção. Divisão e
função dos poderes no Brasil, Formas de Estado, Sistema, Forma e Regime de
Governo no Brasil. Meio Ambiente: sustentabilidade, responsabilidade social e
desastres ambientais. Tecnologia: Era Digital, Crimes Virtuais, Moedas Virtuais,
Mídias Eletrônicas e Digitais.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Ementa: Letra, fonema e sílaba. Ortografia. Acentuação gráfica. Concordância
nominal e verbal. Conjugação verbal. Crase. Pronome pessoal e de tratamento.
Colocação dos pronomes oblíquos átonos: próclise, mesóclise e ênclise. Semântica:
significação das palavras no contexto, homonímia e paronímia. Emprego dos
porquês. Pontuação. Compreensão e interpretação de frase, palavra ou texto.
Norma culta da Língua Portuguesa.
Referências:
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GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever,
aprendendo a pensar. 27. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010.
KASPARY, Adalberto J. Português para profissionais: atuais e futuros. 24. ed.
Porto Alegre: Edita, 2016.
Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. 5. ed. São Paulo: Global,
2009.
MARTINS, Dileta Silveira; ZILBERKNOP, Lúbia Scliar; SPIEGEL, Murray R.
Português instrumental: de acordo com as atuais normas da ABNT. 29. ed. São
Paulo: Atlas, 2010.

MATEMÁTICA
Ementa: Funções Matemáticas: Funções do 1º e 2 graus; Função Exponencial;
Função Logarítmica; Funções Trigonométricas; Cálculo de Áreas e Volumes,
Trigonometria; Tópicos de Geometria Plana e Geometria Analítica, Noções de
Derivação de Funções;
Referências:
DANTE, L.R. Matemática: contexto & aplicações. V. 1. 3. ed. São Paulo: Ática.
2014.
IEZZI, G. Fundamentos de matemática elementar: trigonometria. V. 3. 8. ed. São
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GIOVANNI, J.R.; BONJORNO, J.R.; GIOVANNI JUNIOR, J.R. Matemática
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BASSANEZI, R.C. Ensino-aprendizagem com modelagem matemática. 3. ed. São
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Ementa: Aspectos políticos, econômicos, sociais e ambientais ligados aos
recursos naturais. Compatibilização da exploração dos recursos naturais (água,
solo e vegetação) nos planejamentos territoriais. Licenciamento ambiental.
Certificação ambiental. Recuperação de áreas degradadas. Avaliação de
impactos ambientais.
Referências:
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2014. xx, 1245 p.
ADVOGADO
CONHECIMENTOS GERAIS
Ementa: Conhecimentos pertinentes às crises humanitárias no mundo e como os
direitos humanos atuam nesse aspecto; Aspectos históricos, culturais,
geográficos e sociais do município de Jardinópolis/SC: colonização, limites,
autoridades, cultura. Aspectos geográficos da América do Sul, do Brasil e de
Santa Catarina. Política: corrupção, práticas de combate à corrupção. Divisão e
função dos poderes no Brasil, Formas de Estado, Sistema, Forma e Regime de
Governo no Brasil. Meio Ambiente: sustentabilidade, responsabilidade social e
desastres ambientais. Tecnologia: Era Digital, Crimes Virtuais, Moedas Virtuais,
Mídias Eletrônicas e Digitais.
Referências:
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Ementa: Letra, fonema e sílaba. Ortografia. Acentuação gráfica. Concordância
nominal e verbal. Conjugação verbal. Crase. Pronome pessoal e de tratamento.
Colocação dos pronomes oblíquos átonos: próclise, mesóclise e ênclise. Semântica:
significação das palavras no contexto, homonímia e paronímia. Emprego dos
porquês. Pontuação. Compreensão e interpretação de frase, palavra ou texto.
Norma culta da Língua Portuguesa.
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Ementa: Funções Matemáticas: Funções do 1º e 2 graus; Função Exponencial;
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Trigonometria; Tópicos de Geometria Plana e Geometria Analítica, Noções de
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2014.
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Paulo: Atual. 2005.
IEZZI, G.; DOLCE, O.; MURAKAMI, C. Fundamentos de matemática elementar:
logaritmos. 10. ed. São Paulo: Atual. 2013.
BASSANEZI, R.C. Ensino-aprendizagem com modelagem matemática. 3. ed. São
Paulo: Contexto. 2006.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Ementa: Direito administrativo. Noções gerais. Princípios do Direito
Administrativo. Organização administrativa. Poderes administrativos. Bens
públicos. Agentes públicos. Atos administrativos. Processo administrativo.
Licitações. Contratos públicos. Serviços públicos. Concessões e permissões de
serviços públicos. Desapropriação. Execução fiscal.
Referências:
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PSICÓLOGO
CONHECIMENTOS GERAIS
Ementa: Conhecimentos pertinentes às crises humanitárias no mundo e como os
direitos humanos atuam nesse aspecto; Aspectos históricos, culturais,
geográficos e sociais do município de Jardinópolis/SC: colonização, limites,
autoridades, cultura. Aspectos geográficos da América do Sul, do Brasil e de
Santa Catarina. Política: corrupção, práticas de combate à corrupção. Divisão e
função dos poderes no Brasil, Formas de Estado, Sistema, Forma e Regime de
Governo no Brasil. Meio Ambiente: sustentabilidade, responsabilidade social e
desastres ambientais. Tecnologia: Era Digital, Crimes Virtuais, Moedas Virtuais,
Mídias Eletrônicas e Digitais.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Ementa: Letra, fonema e sílaba. Ortografia. Acentuação gráfica. Concordância
nominal e verbal. Conjugação verbal. Crase. Pronome pessoal e de tratamento.
Colocação dos pronomes oblíquos átonos: próclise, mesóclise e ênclise. Semântica:
significação das palavras no contexto, homonímia e paronímia. Emprego dos

porquês. Pontuação. Compreensão e interpretação de frase, palavra ou texto.
Norma culta da Língua Portuguesa.
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Porto Alegre: Edita, 2016.
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2009.
MARTINS, Dileta Silveira; ZILBERKNOP, Lúbia Scliar; SPIEGEL, Murray R.
Português instrumental: de acordo com as atuais normas da ABNT. 29. ed. São
Paulo: Atlas, 2010.

MATEMÁTICA
Ementa: Funções Matemáticas: Funções do 1º e 2 graus; Função Exponencial;
Função Logarítmica; Funções Trigonométricas; Cálculo de Áreas e Volumes,
Trigonometria; Tópicos de Geometria Plana e Geometria Analítica, Noções de
Derivação de Funções;
Referências:
DANTE, L.R. Matemática: contexto & aplicações. V. 1. 3. ed. São Paulo: Ática.
2014.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Ementa: Métodos da Psicologia; A Inteligência; A Personalidade; A sensação e a
percepção; A Psicanálise; A Gestalt - Terapia; O Behaviorismo; Os testes
psicológicos;
Deficiências
Mentais;
dificuldades
de
aprendizagem;

Conhecimentos em Psicomotricidade; Psicoterapia de grupo; Desenvolvimento
infantil; Psicoterapia Breve; Trabalho em Grupos; Objetivos e tipos de entrevista;
Saúde coletiva: políticas de saúde mental; saúde mental e trabalho; Atuação e
intervenção psicossocial; principais correntes teóricas e áreas de conhecimento.
O psicólogo e as múltiplas áreas de intervenção: o psicólogo e a saúde; o
psicólogo e a educação; O psicólogo e as instituições sociais e as organizações.
Processo de desenvolvimento humano normal nos aspectos biológicos,
cognitivos, afetivo-emocional, social e na interação dinâmica entre esses
aspectos na infância, adolescência, idade adulta e terceira idade. Processo
saúde-doença: doenças crônicas e doenças agudas; Morte e processos de Luto;
Modelo biomédico e modelo biopsicossocial de saúde. Ações básicas de saúde:
promoção; prevenção; reabilitação; barreiras e comportamentos de saúde; níveis
de atenção à saúde. Fundamentos da psicopatologia geral: o processo de
desenvolvimento patológico e suas implicações estruturais e dinâmicas, nos
distúrbios de conduta.
Referências:
CUNHA, J. A. Psicodiagnóstico-V. Porto Alegre: Artes Médicas, 2003.
SARRIERA, J. C. (Coord). Psicologia Comunitária. Estudos Atuais. 3 ed Porto
Alegre: Sulina, 2010.
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PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CONHECIMENTOS GERAIS
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geográficos e sociais do município de Jardinópolis/SC: colonização, limites,
autoridades, cultura. Aspectos geográficos da América do Sul, do Brasil e de
Santa Catarina. Política: corrupção, práticas de combate à corrupção. Divisão e
função dos poderes no Brasil, Formas de Estado, Sistema, Forma e Regime de
Governo no Brasil. Meio Ambiente: sustentabilidade, responsabilidade social e
desastres ambientais. Tecnologia: Era Digital, Crimes Virtuais, Moedas Virtuais,
Mídias Eletrônicas e Digitais.
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MATEMÁTICA
Ementa: Funções Matemáticas: Funções do 1º e 2 graus; Função Exponencial;
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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LÍNGUA PORTUGUESA

Ementa: Letra, fonema e sílaba. Ortografia. Acentuação gráfica. Concordância
nominal e verbal. Conjugação verbal. Crase. Pronome pessoal e de tratamento.
Colocação dos pronomes oblíquos átonos: próclise, mesóclise e ênclise. Semântica:
significação das palavras no contexto, homonímia e paronímia. Emprego dos
porquês. Pontuação. Compreensão e interpretação de frase, palavra ou texto.
Norma culta da Língua Portuguesa.
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ANEXO III
FICHA DE INSCRIÇÃO
CONCURSO PÚBLICO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS/SC
EDITAL Nº 001/2017
Nome do Candidato:
Cargo:
CPF:

Nº Identidade:

Data de Nasc.:

Local de Nasc.:

Estado Civil:
Endereço Residencial: Rua
Bairro:

Nº
Cidade:

Fone residencial:

Estado:

Celular:

Vaga para pessoa com deficiência
( ) Sim
(anexar laudo médico, conforme capítulo IV do Edital)
Qual deficiência: _____________________
CID n°: _______________
Nome do Médico: __________________________________________
Necessita de condições especiais para realização das provas?
(anexar laudo médico, conforme capítulo IV do Edital)

( ) Sim

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: _______________________________________________
e) ( ) Outra Necessidade: Especificar

DECLARO QUE: Todas as informações aqui prestadas são verdadeiras e por elas
assumo total responsabilidade, comprometendo-me a comprová-las sempre que for
necessário. Fico ciente de que a presente inscrição será tornada sem efeito, caso se
demonstre falsidade das declarações ou deixe de fazer prova delas.
Data _____/_____/_____
______________________________Assinatura do Candidato

Observação:
sangue.

Anexar comprovante de depósito ou comprovante de doador de

ANEXO IV
REQUERIMENTO PARA RECURSO (PROVA DE TÍTULOS)
CONCURSO PÚBLICO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS/SC
EDITAL Nº 001/2017

SOLICITAÇÃO DE RECURSO
(PROVA DE TÍTULOS)

NOME COMPLETO : ___________________________________________
N. DE INSCRIÇÃO:_____ CARGO:________________________________

*FUNDAMENTAÇÃO DO PEDIDO:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Data: ___/____/2017.

Assinatura do Candidato:_____________________

ANEXO V
REQUERIMENTO PARA RECURSO (QUESTÕES/GABARITO)
CONCURSO PÚBLICO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS/SC

EDITAL Nº 001/2017

SOLICITAÇÃO DE RECURSO
(QUESTÕES/GABARITO)

NOME COMPLETO ___________________________________________
N. DE INSCRIÇÃO:____ CARGO:_________________________________
NÚMERO DA QUESTÃO:_____________

*FUNDAMENTAÇÃO DO PEDIDO:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
* O candidato está ciente de que, para cada questão contraditada da prova
escrita, deverá ser apresentado um recurso em formulário separado. Os
recursos de questões distintas, apresentados em um único formulário,
serão indeferidos.

Data: ___/____/2017.

Assinatura do Candidato:______________________

ANEXO VI
REQUERIMENTO PARA RECURSO (CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS)
CONCURSO PÚBLICO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS/SC
EDITAL Nº 001/2017

SOLICITAÇÃO DE RECURSO
(CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS)

NOME COMPLETO: ______________________________________________
Nº DA INSCRIÇÃO:_______ CARGO:________________________________

*FUNDAMENTAÇÃO DO PEDIDO:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Data: ___/____/2017.

Assinatura do Candidato:_________________

ANEXO VII – CRONOGRAMA
CONCURSO PÚBLICO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS/SC
EDITAL Nº 001/2017

CRONOGRAMA
Publicação do Edital

DATA
01/08/2017

Período para Impugnação do Edital

De 01/08 a 08/08/2017

Período de inscrições

De 09/08 a 07/09/2017

Período de comprovação de doador de sangue para De 09/08 a 25/08/17
isenção de pagamento
Último dia para pagamento das inscrições

06/09/2017

Resultado da homologação das inscrições

12/09/2017

Entrega dos Títulos

De 13/09 a 24/09/2017

Aplicação das provas: escritas e prática

24/09/2017

Divulgação do gabarito preliminar das provas

25/09/2017

Recursos das questões ou do gabarito

25/09 e 26/09/2017

Resultado da análise dos recursos de questões/gabarito 02/10/2017
da prova
Divulgação da classificação dos candidatos aprovados

03/10/2017

Recursos quanto à classificação dos candidatos e quanto 03/10 e 04/10/2017
à prova de títulos
Resultado da análise dos recursos quanto à classificação 09/10/2017
dos candidatos e prova de títulos
Divulgação

da

classificação

final

aprovados após recursos (se houver)

dos

candidatos 10/10/2017

