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Guaramirim

PREFEITURA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 06/2018 - FMS
Publicação Nº 1548222

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital: Tomada de Preços 6/2018 - FMS

Processo Licitatório: 6/2018 - FMS

Tipo: Menor Preço - Preço Global

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A 
AMPLIAÇÃO DA SALA DE ESPERA DO PRONTO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO.

Entrega dos Envelopes: 27/03/2018 às 09h00min

Abertura dos Envelopes: 27/03/2018 às 09h00min

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de segunda à sexta 
feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h, pelo site www.guaramirim.sc.gov.br ou pelo fone (47) 3373-0247.

Guaramirim (SC), 07 de março de 2018.
LUIZ ANTONIO CHIODINI
PREFEITO MUNICIPAL

ERRATA Nº. 01 AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº. 01/2018
Publicação Nº 1548230

ERRATA Nº. 01, AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº. 001/2018

O Município de Guaramirim, através da Comissão de Processo Seletivo, no uso de suas atribuições, publica ERRATA junto ao Edital de Pro-
cesso Seletivo nº. 01/2018, para a contratação de servidores admitidos em caráter temporário, alterando os Anexos I, II e IV, para neles 
fazer constar os cargos de Assistente Social e Cuidador de Criança e/ou Adolescentes:

ANEXO I
CARGO/ESPECIALIDADE, CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO

CARGO
QUANT. 
VAGAS

CARGA HORÁRIA REMUNERAÇÃO (em R$) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

PROFESSOR DE MÚSICA 5
40 HORAS SEMA-
NAIS

2.804,44 450,00

PROFESSOR DE ARTES 1
40 HORAS SEMA-
NAIS

2.804,44 450,00

PROFESSOR DE ARTES 1
20 HORAS SEMA-
NAIS

1.402,22 225,00

PROFESSOR III - DISCIPLINA DE INGLÊS 1
40 HORAS SEMA-
NAIS

2.804,44 450,00

PROFESSOR III - DISCIPLINA DE INGLÊS 2
20 HORAS SEMA-
NAIS

1.402,22 225,00

PROFESSOR III - DISCIPLINA DE MATEMÁTICA 1
20 HORAS SEMA-
NAIS

1.402,22 225,00

PROFESSOR III - DISCIPLINA DE LINGUA PORTUGUE-
SA

1
20 HORAS SEMA-
NAIS

1.402,22 225,00

PROFESSOR IB - DISCIPLINA DE INGLÊS *
40 HORAS SEMA-
NAIS

1.789,46 450,00

ERRATA Nº. 01, AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº. 001/2018
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PROFESSOR IB - DISCIPLINA DE INGLÊS *
20 HORAS SEMA-
NAIS

741,86 225,00

PROFESSOR IB - DISCIPLINA DE ARTES *
40 HORAS SEMA-
NAIS

1.789,46 450,00

PROFESSOR IB - DISCIPLINA DE ARTES *
20 HORAS SEMA-
NAIS

741,86 225,00

MERENDEIRA 2
40 HORAS SEMA-
NAIS

1.235,88 450,00

MERENDEIRA 1
20 HORAS SEMA-
NAIS

623,28 225,00

INSTRUTOR DE DANÇA COM HABILITAÇÃO EM BALÉ 1
20 HORAS SEMA-
NAIS

1.402,22 225,00

ASSISTENTE SOCIAL 1
30 HORAS SEMA-
NAIS

3.973,86 450,00

CUIDADOR DE CRIANÇA E/OU ADOLESCENTE 1
40 HORAS SEMA-
NAIS

1.632,26 450,00

* 2.3 O(s) cargo(s) objeto deste Processo Seletivo, as respectivas funções, especialidades, vagas, carga horária e remuneração estão indi-
cadas no Anexo I. Professores IB serão chamados quando acabar lista dos professores graduados.

ANEXO II
DESCRIÇÕES DE CARGO E ATIVIDADES TÍPICAS

PARA O CARGO DE PROFESSOR DE MÚSICA
TÍTULO DO CARGO: Professor de Música
Descrição do Cargo:
Desenvolvimento do processo do ensino-aprendizagem propriamente dito, sob a forma de atividades técnico-pedagógicas de planejamento, 

participação no processo de planejamento, desenvolvimento e avaliação, inerentes às unidades escolares e ao sistema municipal de ensino 
de educação infantil e fundamental.
Responsabilidade:

Pelo material de consumo, equipamentos e material permanente à sua disposição.

pelo MEC, e especialização em musicalização.
Promoção ou Acesso:
Conforme estabelecido neste Plano.
Atividades Típicas:

Propiciar o repertório de manifestações populares, folclóricas e a diversidade cultural

PARA O CARGO DE PROFESSOR DE ARTES
TÍTULO DO CARGO - PROFESSOR DE ARTES
Descrição do Cargo:
Ministrar aulas de 1a a 8a série, pré-escolar e creche, promovendo dramatização, jogos, desenhos, pinturas, trabalhos manuais, artes gerais 
a nível elementar. Respeitar o plano de aula em sua
área de especialização.
Responsabilidades:

Pelo material de consumo, equipamentos e material permanente a sua disposição
Requisitos:

Promoção ou Acesso:
Conforme estabelecido neste Plano
Atividades Típicas:

Coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas, planos e projetos, bem 
como prestar serviços de auditoria, consultoria e
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Desenvolver tarefas correlatas compatíveis com a natureza de suas atribuições. (Redação acrescida pela Lei Complementar no 3/2005)

PARA O CARGO DE PROFESSOR III - DISCIPLINAS DE MATEMÁTICA, LÍNGUA PORTUGUESA E INGLÊS
TÍTULO DO CARGO: PROFESSOR III
Descrição do Cargo:
Ministrar aulas de 1a. a 8a. séries de acordo com o plano de aulas em sua área (disciplina) de especialização.
Responsabilidades:

Pelo material de consumo, equipamentos e material permanente à sua disposição.
Requisitos:

Promoção ou Acesso:
Conforme estabelecido neste Plano.
Atividades Típicas:

PARA O CARGO DE PROFESSOR I - B - DISCIPLINAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DE INGLÊS E ARTES

TÍTLO DO CARGO: PROFESSOR I-B
Descrição do Cargo:
Ministrar aulas de 1a a 4a série, pré-escolar e creche, por prazo determinado, promovendo dramatização, jogos, artes trabalhos manuais a 

domínio de habilidades fundamentais ao desenvolvimento de suas potencialidades e treinar práticas esportivas.
Responsabilidades:

Pelo material de consumo, equipamentos e material permanente à sua disposição.
Requisitos:

Promoção ou Acesso:
Conforme estabelecido neste Plano.
Atividades Típicas:

Ministrar aulas de 1a a 4a série, por tempo determinado, quando da falta de professor habilitado.

PARA O CARGO DE MERENDEIRA
TÍTULO DO CARGO: MERENDEIRA
Descrição do Cargo:
Auxiliar nas diversas tarefas relacionadas com atividades do Restaurante, Lanchonete, Cantina, Cozinha e distribuição de merenda escolar, 
tais como preparação de alimentos, limpeza e
conservação das dependências do local e dos equipamentos existentes.
Responsabilidades:

Pelo material de consumo, equipamentos e material permanente a sua disposição.
Requisitos:

06 (seis) meses de experiência em atividades similares.
Promoção ou Acesso:
Conforme estabelecido neste Plano.
Atividades Típicas:

PARA O CARGO DE PROFESSOR DE DANÇA COM HABILITAÇÃO EM BALÉ
Descrição do Cargo:

-

Atividades Típicas:
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Ministrar aulas de Dança, Balé e Balé infantil para turmas da Casa da Cultura.
-

abertos ao público em benefício do município.
Requisitos:
Formação Técnica em Dança com especialização em Balé.

PARA O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL
Descrição do Cargo:
Planeja e executa atividades que visam a assegurar o processo de melhoria da qualidade de vida, bem como busca garantir o atendimento 

programas, projetos e atividades de trabalho, objetivando a intervenção a partir dos elementos levantados. Proceder o estudo individualiza-

-

-

de indivíduos ou grupos envolvidos em seus trabalhos.
Requisitos: Bacharelado em Serviço Social

PARA O CARGO DE CUIDADOR DE CRIANÇA E/OU ADOLESCENTE
Descrição do Cargo:
- Cuidar da alimentação, higiene e proteção de crianças e adolescentes, em situação de acolhimento institucional em abrigo municipal. 
Atividades típicas:

-

- Auxiliar na preparação da criança e/ou adolescente para o desligamento do acolhimento institucional, sendo para tanto orientado e super-

- Executar cuidados básicos de proteção

- Executar outras atividades correlatas.

Requisitos: Ensino Médio Completo

ANEXO IV
PROVAS E PROGRAMAS � CONTEUDO PROGRAMATICO
PROVAS OBJETIVAS � TOTAL DE 25 QUESTÕES

CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL
MERENDEIRA

CONHECIMENTOS GERAIS � 10 QUESTÕES:
LÍNGUA PORTUGUESA � 3 Questões:

gênero: masculino e feminino. Noções de tempos verbais: presente, passado e futuro.
Noções de pronomes pessoais e possessivos. Reconhecimento de frases corretas e incorretas.
MATEMÁTICA � 3 Questões:
Números pares e ímpares. Ordem crescente e decrescente. Noções de operações com números naturais: adição, subtração, multiplicação e 
divisão. Noções de sistemas de medidas: tempo, comprimento e quantidade. Resolução de situações-problema.
TEMAS CONTEMPORÂNEOS � 4 Questões:
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança, esportes, educação e ecologia e das 

urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro. Atualidades: prin-
cipais acontecimentos nacionais e regionais abordados nos diferentes veículos de comunicação.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS � 15 QUESTÕES
A importância de uma alimentação saudável: Noções básicas de uma alimentação saudável. Higiene, saúde corporal e cuidado pessoal no 
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-

CARGO DE NÍVEL MÉDIO
PROFESSOR I - B - INGLÊS E ARTES, INSTRUTOR DE BALÉ, CUIDADOR DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES

CONHECIMENTOS GERAIS � 10 QUESTÕES - PROFESSOR I - B - INGLÊS E ARTES, INSTRUTOR DE BALÉ, CUIDADOR DE CRIANÇAS E/OU 
ADOLESCENTES

LÍNGUA PORTUGUESA � 3 Questões:

verbais: presente, passado e futuro.
Noções de pronomes pessoais e possessivos. Reconhecimento de frases corretas e incorretas.
MATEMÁTICA � 3 Questões:
Números pares e ímpares. Ordem crescente e decrescente. Noções de operações com números naturais: adição, subtração, multiplicação e 
divisão. Noções de sistemas de medidas: tempo, comprimento e quantidade. Resolução de situações-problema.
TEMAS CONTEMPORÂNEOS � 4 Questões:
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança, esportes, educação e ecologia e das 

urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro. Atualidades: prin-
cipais acontecimentos nacionais e regionais abordados nos diferentes veículos de comunicação.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS � 15 QUESTÕES - PROFESSOR I B

Projeto Político Pedagógico

Estatuto da criança e o Adolescente

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS � 15 QUESTÕES - PROFESSOR DE DANÇA COM HABILITAÇÃO EM BALÉ:
História e Concepções estéticas da dança. Elementos constitutivos do movimento expressivo na dança. Repertórios da Dança. Técnicas 

Técnica e estética na dança popular. Técnica e estética na dança moderna. Técnica e estética na dança contemporânea. Organização de 

-

Artes Visuais, da Dança, da Música e do Teatro. Educação artística e educação estética. A construção do conhecimento em arte. Aspectos 

-
nalidade e continuidade. Elementos formais das Artes Visuais, da Dança, da Música e do Teatro. Educação artística e educação estética. A 
construção do conhecimento em arte.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS � 15 QUESTÕES - CUIDADOR DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES - Fundamentos Legais: Estatuto da 

(www.mds.gov.br/assistenciasocial/secretaria-nacional-de-assistencia-social-snas/cadernos/orientacoes-tecnicas-servicos-de-acolhimento
-para-criancas-e-adolescentes).

CARGO DE NÍVEL SUPERIOR
PROFESSOR III (MATEMÁTICA, LÍNGUA PORTUGUESA E INGLÊS), PROFESSOR DE ARTES, PROFESSOR DE MÚSICA E ASSISTENTE SOCIAL

CONHECIMENTOS GERAIS � 10 QUESTÕES - PROFESSOR III (MATEMÁTICA, LÍNGUA PORTUGUESA E INGLÊS), PROFESSOR DE ARTES, 
PROFESSOR DE MÚSICA E ASSISTENTE SOCIAL
LÍNGUA PORTUGUESA - 3 questões

-
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MATEMÁTICA - 3 questões

TEMAS CONTEMPORÂNEOS 4 questões
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança, esportes, educação e ecologia e das 

-

Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro. Atualidades: principais acontecimen-
tos nacionais e regionais abordados nos diferentes veículos de comunicação.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS � 15 QUESTÕES - PARA PROFESSOR III (MATEMÁTICA, LÍNGUA PORTUGUESA E INGLÊS), PROFESSOR 
DE ARTES, PROFESSOR DE MÚSICA

Projeto Político Pedagógico

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS � 15 QUESTÕES - PARA ASSISTENTE SOCIAL

-

de Assistente Social.

Comissão Organizadora e Avaliadora:

Marja Prusse Rebelato Valcíria Lana de Souza Solange Martinelli

Cenira Telma Weber Marilei Deretti

Luís Antônio Chiodini
Prefeito

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2018 � PMG
Publicação Nº 1549506

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2018 � PMG
PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2018 � PMG

Modalidade de Licitação: Pregão Presencial.
Base Legal: Lei nº 10.520/02.
Objeto: Aquisição tela soldada 2 x 3, ferro 3,4, 20 x 20, para concretagem de ruas, bem como a manutenção das mesmas e outros serviços 
pertinentes à Secretaria Municipal de Infraestrutura de Guaramirim (SC).
Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de Guaramirim, inscrita no CNPJ sob o nº 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, nº 2042, 
bairro Centro, município de Guaramirim, estado de Santa Catarina.
Fornecedor: Marko Alexandre Persuhn � ME, inscrita no CNPJ sob o nº 85.155.927/0001-53, com sede na Rua 28 de Agosto, nº 201, sala 
02, bairro Nova Esperança, município de Guaramirim, estado de Santa Catarina.
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PROCESSO SELETIVO Nº. 001/2018
Publicação Nº 1543676

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº. 001/2018 - Prefeitura Municipal de Guaramirim

-
ter temporário, conforme dispõe o art. 37, inciso IX da Constituição Federal de 1988, artigo 2º, V, X, XI, da Lei Complementar nº. 49/2013, 
20 de dezembro de 2013, e suas alterações.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 A seleção para contratação temporária será realizada pela Comissão Organizadora do presente processo seletivo, designado pela Portaria 

1.2 O Processo Seletivo será realizado sob a responsabilidade das Secretarias de Educação, Administração e Finanças, Saúde, Desenvolvi-
mento Social e Habitação e Fundação Cultural, obedecidas às normas do presente Edital.
1.3 O inteiro teor do Edital estará disponível no �site�, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse documento. O 
Edital também estará disponível para leitura no mural da Prefeitura Municipal, na Rua 28 de agosto, nº. 2042, Centro, GUARAMIRIM-SC e 
na Secretaria de Educação de Guaramirim na rua 28 de agosto, 1255, Centro.

2. DOS CARGOS E DAS VAGAS
2.1 O Processo Seletivo destina-se ao provimento das vagas, referentes aos cargos dispostos no Anexo I, sempre que houver necessidade 
de contratação temporária, atendendo o art. 2º, incisos IV, V, IX, X, XI, da Lei Complementar nº. 49/2013, de 20 de dezembro de 2013 e 
suas alterações.

� função/especialidade, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Guaramirim.
2.3 O(s) cargo(s) objeto deste Processo Seletivo, as respectivas funções, especialidades, vagas, carga horária e remuneração estão indica-
das no Anexo I. Professores IB serão chamados quando acabar lista dos professores graduados.
2.4 A escolaridade, os demais requisitos e as atividades que competirão ao ocupante dos cargos objeto deste Processo Seletivo são as 
indicadas no Anexo II do presente Edital.

lotado, a critério da Administração, em qualquer das unidades ou órgãos da Prefeitura Municipal de Guaramirim.
2.6 As contratações de que trata este edital serão realizadas pelo prazo máximo de 24 (vinte quatro) meses, podendo ser prorrogados por 

2.6.1 O pessoal contratado nos termos da Lei Complementar nº. 49/2013 e suas alterações, conforme artigo 8º, não poderá:
I - Receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato;
II - Ser nomeado ou designado, ainda que o título precário ou em substituição, para o exercício de emprego em comissão ou função de 

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 06 (seis) meses do encerramento de con-
trato que atinja o prazo estabelecido no art. 4º da lei complementar nº. 49/2013, salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 2º 

Secretário de Administração e Finanças.

3. DO REGIME JURÍDICO
-

plementar nº. 49/2013, de 20 de dezembro de 2013, e suas alterações, e à Consolidação das Leis do Trabalho � CLT.

4. DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PARA A INSCRIÇÃO
4.1 Os candidatos não poderão se inscrever neste processo seletivo para vaga temporária quando tiver sido dispensado em contrato ante-
rior, resultante de processo disciplinar.
4.2 São requisitos para a participação e contratação no serviço público do município de Guaramirim, no ato da inscrição onde o candidato 
declarará, sob as penas da Lei:
a) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
b) Ter nacionalidade brasileira;
c) Estar em dia com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e, quando do sexo masculino, estar em dia também, com as obrigações 
do serviço militar;

-
mando a capacidade física e mental para o exercício do cargo;
e) Não ter sido dispensado em Processo Seletivo anterior por motivo de penalidade resultante de processo administrativo disciplinar;
f) Não estar sofrendo processo administrativo;
g) Não ter antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civil e político, a ser comprovado no ato de admissão 
através de certidão de antecedentes criminais, dos últimos 05 (cinco) anos, a ser expedida pelo Fórum ou pelo site: http://www.tjsc.jus.br
h) Possuir a escolaridade exigida na forma deste Edital e estar legalmente habilitado para o exercício do cargo.
4.3 É vedada a celebração de contrato com a administração pública sem o preenchimento dos requisitos do item 4.2, observando, ainda, a 

penalidade de demissão ou perda de cargo público.

5 - DAS INSCRIÇÕES
5.1. As inscrições são gratuitas e serão recebidas nos horários das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 na Secretaria Municipal de 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº. 001/2018 - Prefeitura Municipal de GuaramirimEDITAL Nº. 001/2018 - Prefeitura Municipal de Guaramirim

-
ter temporário, conforme dispõe o art. 37, inciso IX da Constituição Federal de 1988, artigo 2º, V, X, XI, da Lei Complementar nº. 49/2013, ter temporário, conforme dispõe o art. 37, inciso IX da Constituição Federal de 1988, artigo 2º, V, X, XI, da Lei Complementar 
20 de dezembro de 2013, e suas alterações.
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pontos facultativos e feriados.
5.2 O candidato deverá obrigatoriamente entregar no local de inscrição, a Ficha de Inscrição constante no Anexo III, impressa em duas vias, 
com todos os campos preenchidos, devidamente assinada, sem rasuras segundo orientações deste Edital, juntamente com a documentação 
abaixo.
5.2.1 Apresentar originais e cópia:
a) Carteira de Identidade e CPF (cópia e original);

d) Comprovante de endereço (conta de água ou de luz).
5.3 É de total responsabilidade do candidato as informações prestadas no item 5.2.
5.4 Inscrições por Procuração: A inscrição poderá também ser efetuada por intermédio de um procurador habilitado, mediante apresentação 

b) Dos documentos relacionados no subitem 5.2 deste Edital, devidamente autenticados.
c) Cópia do documento e original da identidade do procurador.

www.guaramirim.
sc.gov.br no �link� Concursos e Processos Seletivos, no dia 04 de abril de 2018, após as 17 horas.
5.6 O prazo para recurso das inscrições será nos 2 (dois) dias úteis subsequentes a publicação da lista preliminar que será nos dias 05 e 
06 de abril de 2018.

-
www.guaramirim.sc.gov.br no �link� Concursos e Processos Seletivos, no dia 10 de abril de 2018, 

após as 14 horas.

6. DO LOCAL E HORÁRIO DE PROVAS

�site� www.guaramirim.sc.gov.br no �link� Concursos e Processos Seletivos.

7. DAS PROVAS
7.1 O Processo seletivo, objeto deste Edital, constará da seguinte etapa:

7.1.1 Prova escrita
7.1.1.1 O Processo Seletivo será efetuado mediante aplicação de provas objetivas em que serão avaliados os conhecimentos e/ou habilida-
des dos candidatos sobre as matérias relacionadas a cada cargo e função, cuja composição e respectivos programas fazem parte do Anexo 
IV deste Edital;

-

Será vedada a admissão em sala de provas o candidato que se apresentar após o início das mesmas.
7.1.1.3 O candidato deverá ingressar na sala antes do horário estipulado para o início da prova, sendo considerado eliminado o candidato 
que deixar de comparecer ou atrasar-se.
7.1.1.4 Os portões dos locais das provas serão fechados 15 minutos antes do início das provas.
7.1.1.5 Somente será admitido para realizar a prova, o candidato que estiver munido de documento original de identidade com foto.
7.1.1.6 Serão considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, 
pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores ou por Ordens e Conselhos de Classe e Carteira Nacional 
de Habilitação (com foto).
7.1.1.7 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização das provas, documento original de identidade por motivo 

30 (trinta) dias.
-

tocolos, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação (sem foto), Carteira de Estudante, Crachás, Identidade 

7.1.1.10 A prova objetiva terá duração de 2 (duas) horas e 30 minutos e será constituída de 25 questões, com 4 (quatro) alternativas de 
resposta cada uma, sendo apenas 1 (uma) a correta.

7.1.1.12 Será atribuída nota 0 (zero):
a) à(s) questão(ões) da prova objetiva que contenha(m) emenda(s) e/ou rasura(s), ainda que legível(is);
b) à(s) questão(ões) da prova objetiva que contenha(m) mais de uma opção de resposta assinalada;
c) à(s) questão(ões) da prova objetiva que não estiver(em) assinalada(s) no cartão de respostas;

de azul ou preta, ou ainda, com marcação diferente da indicada no modelo previsto no cartão.

relógio, pager, telefone celular ou qualquer outro equipamento eletroeletrônico, sob pena de eliminação do candidato do Processo Seletivo 

7.1.1.14 O preenchimento do Cartão de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder de conformidade com 
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7.1.1.15 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão de Resposta. 
Serão consideradas marcações incorretas as que estiverem em desacordo com este Edital e com as instruções contidas no Caderno de Pro-
va, tais como: dupla marcação, marcação rasurada ou emendada e campo de marcação não preenchido integralmente.

7.1.1.17 Não haverá, em qualquer hipótese, segunda chamada para a prova escrita (objetiva), nem a realização de prova fora do horário e 
local marcados para todos os candidatos.

7.1.1.19 Os candidatos somente poderão se retirar do local das provas objetivas, após 45 minutos do início das mesmas.

simultaneamente.
-

Temas Contemporâneos) com peso de 0,25, totalizando nota 10.
7.1.1.23 Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que obter nota inferior a 5,0 na prova.
7.1.1.24 Uma cópia dos cadernos de prova será disponibilizada via Internet. O gabarito preliminar da prova será divulgado no �site� www.
guaramirim.sc.gov.br no �link� Concursos e Processos Seletivos, no dia 16 de abril de 2018, após as 17 horas.
7.1.1.25 Na hipótese de anulação de questão da prova, ela será considerada como respondida corretamente por todos os candidatos. O 

no dia 19 de abril de 2018 após as 17 horas.

8. DA CLASSIFICAÇÃO

8.2 Prova escrita com média igual ou superior a 5,0.

a) Possuir idade superior a 60 (sessenta) anos (art. 27, parágrafo único do estatuto do Idoso � Lei nº 10.741/2003);

c) Obtiver o maior número de acertos nas questões de língua portuguesa;
d) Possuir idade mais elevada.

9. DO RESULTADO

Município e no �site� www.guaramirim.sc.gov.br no �link� Concursos e Processos Seletivos, no dia 24 de abril de 2018.

10. DOS RECURSOS DO GABARITO

úteis após a publicação do gabarito preliminar, entre os dias 17 de abril de 2018 a 18 de abril de 2018, devendo protocolá-lo junto a Secre-
taria Municipal de Educação sito à Rua 28 de agosto, nº. 1255, Centro, Guaramirim-SC no horário de expediente da mesma.

-
curso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.

-

10.4 Não será aceito recurso fora do formulário próprio ou fora do prazo.
10.5 Em caso de anulação de questão(ões), os pontos a ela(s) correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos.
10.6 No caso de alteração na indicação da resposta correta de uma questão no gabarito preliminar, o mesmo será alterado para a forma 

existindo desta forma recurso contra resultado de recurso.

11. DA CONVOCAÇÃO E ADMISSÃO

-

lista.
11.4 O candidato deverá comunicar toda e qualquer alteração de seu endereço e eletrônico via protocolo da Prefeitura no Setor de Proto-
colo. A manutenção do endereço atualizado junto ao Município é responsabilidade do candidato.

terá o prazo de 48 horas para aceitar ou desistir da vaga e 10 dias para providenciar a documentação necessária, assinar a contratação 
e entrar em exercício, sendo que se não entrar em exercício neste prazo perderá automaticamente o direito à contratação para o qual foi 

documentação necessária à sua admissão, conforme opção de cargo, composta por:
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b) Cópia e original da Cédula de Identidade;
c) Cadastro de Pessoa Física � CPF;
d) Cópia e original do Título de Eleitor e de Certidão de Regularidade eleitoral;
e) Cópia e original da certidão de nascimento (se solteiro) ou da certidão de casamento (se casado);

h) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ou do Estado onde residiu nos últimos 
5 (cinco) anos;
i) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Santa Catarina, para os candidatos que foram 
Policiais Militares;

k) Declaração de Imposto de Renda completa (dos que declaram);
l) 1 foto 3x4 colorida e atual;
m) Cartão PIS/PASEP;
n) Cartão SUS.

-

11.8 A contratação será pelo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses.
-

lho, sempre que necessário e for de interesse da administração, ou no retorno do titular que estiver sendo substituído.

12. DA RESCISÃO

I � pelo término do prazo contratual;
II � por iniciativa do contratado;
III � quando o contratado incorrer em infração disciplinar punível de demissão;
IV � por iniciativa do Poder Público e das Autarquias e Fundações Públicas Municipais.

13. DO FORO JUDICIAL

Guaramirim/SC.

14. DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 A homologação do resultado deste Processo Seletivo será efetuada por cargo, a critério da Prefeitura Municipal de Guaramirim.

-

a) tornar-se culpado de incorreções ou descortesias com qualquer membro da equipe encarregada da realização das provas;
b) for surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito ou por qualquer outra 
forma;
c) for surpreendido, durante a realização das provas, utilizando ou portando calculadora, relógio, pager, telefone celular ou qualquer outro 
equipamento eletroeletrônico;

pessoal;
e) ausentar-se da sala de prova;
f) recusar-se a assinar o cartão resposta, de folha de respostas da prova discursiva ou de outros documentos.
g) estar portando armas de qualquer natureza.

Seletivo, como também seus parentes de até 2º grau (pais, irmãos e cônjuges).
14.5 As informações relativas a este edital ou os casos omissos poderão ser esclarecidos pela Comissão Organizadora e Avaliadora deste 
Processo Seletivo.
14.6 O anexo VI deste edital apresenta um cronograma geral do período de cada etapa.

Guaramirim (SC), 05 de março de 2018.
Luís Antônio Chiodini
Prefeito
ANEXO I
CARGO/ESPECIALIDADE, CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO

CARGO
QUANT. 
VAGAS

CARGA HORÁRIA REMUNERAÇÃO (em R$) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

PROFESSOR DE MÚSICA 5
40 HORAS SEMA-
NAIS

2.804,44 450,00

PROFESSOR DE ARTES 1
40 HORAS SEMA-
NAIS

2.804,44 450,00
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PROFESSOR DE ARTES 1
20 HORAS SEMA-
NAIS

1.402,22 225,00

PROFESSOR III - DISCIPLINA DE INGLÊS 1
40 HORAS SEMA-
NAIS

2.804,44 450,00

PROFESSOR III - DISCIPLINA DE INGLÊS 2
20 HORAS SEMA-
NAIS

1.402,22 225,00

PROFESSOR III - DISCIPLINA DE MATEMÁTICA 1
20 HORAS SEMA-
NAIS

1.402,22 225,00

PROFESSOR III - DISCIPLINA DE LINGUA PORTUGUE-
SA

1
20 HORAS SEMA-
NAIS

1.402,22 225,00

PROFESSOR IB - DISCIPLINA DE INGLÊS *
40 HORAS SEMA-
NAIS

1.789,46 450,00

PROFESSOR IB - DISCIPLINA DE INGLÊS *
20 HORAS SEMA-
NAIS

741,86 225,00

PROFESSOR IB - DISCIPLINA DE ARTES *
40 HORAS SEMA-
NAIS

1.789,46 450,00

PROFESSOR IB - DISCIPLINA DE ARTES *
20 HORAS SEMA-
NAIS

741,86 225,00

MERENDEIRA 2
40 HORAS SEMA-
NAIS

1.235,88 450,00

MERENDEIRA 1
20 HORAS SEMA-
NAIS

623,28 225,00

INSTRUTOR DE DANÇA COM HABILITAÇÃO EM BALÉ 1
20 HORAS SEMA-
NAIS

1.402,22 225,00

* 2.3 O(s) cargo(s) objeto deste Processo Seletivo, as respectivas funções, especialidades, vagas, carga horária e remuneração estão indi-
cadas no Anexo I. Professores IB serão chamados quando acabar lista dos professores graduados.
ANEXO II
DESCRIÇÕES DE CARGO E ATIVIDADES TÍPICAS

PARA O CARGO DE PROFESSOR DE MÚSICA
TÍTULO DO CARGO: Professor de Música
Descrição do Cargo:
Desenvolvimento do processo do ensino-aprendizagem propriamente dito, sob a forma de atividades técnico-pedagógicas de planejamento, 
execução e avaliação; ministração de aulas;
produção/organização de processos de aprendizagem; participação no processo de integração de educandos especiais; participação em 
reuniões administrativas, pedagógicas e de APPs;
participação no processo de planejamento, desenvolvimento e avaliação, inerentes às unidades escolares e ao sistema municipal de ensino 
de educação infantil e fundamental.
Responsabilidade:
Pelo serviço executado;
Pelo material de consumo, equipamentos e material permanente à sua disposição.
Requisitos: Curso superior de licenciatura plena em música, reconhecida pelo MEC; ou Curso superior de licenciatura plena, reconhecida 
pelo MEC, e especialização em musicalização.
Promoção ou Acesso:
Conforme estabelecido neste Plano.
Atividades Típicas:
Ministrar aulas;
Exercício das atribuições inerentes ao ensino de musicalização na educação infantil e no ensino fundamental;

Promover o canto coletivo;
Propiciar o repertório de manifestações populares, folclóricas e a diversidade cultural
Promover o ensino de música e atividades extraclasse relacionadas com o desenvolvimento da formação musical;

PARA O CARGO DE PROFESSOR DE ARTES
TÍTULO DO CARGO - PROFESSOR DE ARTES
Descrição do Cargo:
Ministrar aulas de 1a a 8a série, pré-escolar e creche, promovendo dramatização, jogos, desenhos, pinturas, trabalhos manuais, artes gerais 
a nível elementar. Respeitar o plano de aula em sua
área de especialização.
Responsabilidades:
Pelo serviço executado;
Pelo material de consumo, equipamentos e material permanente a sua disposição
Requisitos:

Promoção ou Acesso:
Conforme estabelecido neste Plano
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Atividades Típicas:
Ministrar aulas de Artes;
Coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas, planos e projetos, bem 
como prestar serviços de auditoria, consultoria e
assessoria;
Participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares;

Participar de reuniões administrativas, eventos e solenidades;
Elaborar plano de trabalho das atividades a serem desenvolvidas;
Desenvolver tarefas correlatas compatíveis com a natureza de suas atribuições. (Redação acrescida pela Lei Complementar no 3/2005)

PARA O CARGO DE PROFESSOR III - DISCIPLINAS DE MATEMÁTICA, LÍNGUA PORTUGUESA E INGLÊS
TÍTULO DO CARGO: PROFESSOR III
Descrição do Cargo:
Ministrar aulas de 1a. a 8a. séries de acordo com o plano de aulas em sua área (disciplina) de especialização.
Responsabilidades:
Pelo serviço executado;
Pelo material de consumo, equipamentos e material permanente à sua disposição.
Requisitos:

Promoção ou Acesso:
Conforme estabelecido neste Plano.
Atividades Típicas:
Exercício das atribuições inerentes ao magistério, no ensino fundamental de 1a. a 8a. série ou em programas de alfabetização;

PARA O CARGO DE PROFESSOR I - B - DISCIPLINAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DE INGLÊS E ARTES

TÍTLO DO CARGO: PROFESSOR I-B
Descrição do Cargo:
Ministrar aulas de 1a a 4a série, pré-escolar e creche, por prazo determinado, promovendo dramatização, jogos, artes trabalhos manuais a 

domínio de habilidades fundamentais ao desenvolvimento de suas potencialidades e treinar práticas esportivas.
Responsabilidades:
Pelo serviço executado;
Pelo material de consumo, equipamentos e material permanente à sua disposição.
Requisitos:

Promoção ou Acesso:
Conforme estabelecido neste Plano.
Atividades Típicas:
Exercício das atribuições inerentes ao magistério, no pré-escolar, no ensino fundamental de 1a a 4a série ou em programas de alfabetização;

Ministrar aulas de 1a a 4a série, por tempo determinado, quando da falta de professor habilitado.

PARA O CARGO DE MERENDEIRA
TÍTULO DO CARGO: MERENDEIRA
Descrição do Cargo:
Auxiliar nas diversas tarefas relacionadas com atividades do Restaurante, Lanchonete, Cantina, Cozinha e distribuição de merenda escolar, 
tais como preparação de alimentos, limpeza e

Responsabilidades:
Pelo serviço executado;
Pelo material de consumo, equipamentos e material permanente a sua disposição.
Requisitos:
Conclusão da 4a série do 1o Grau ou;

Promoção ou Acesso:
Conforme estabelecido neste Plano.
Atividades Típicas:
Auxiliar no preparo das refeições, sobremesas, lanches, etc...;
Manter a ordem e a limpeza da cozinha, procedendo à coleta e lavagem das bandejas, talheres, etc...;
Auxiliar no serviço de copeiragem em geral e na montagem dos balcões térmicos;

Auxiliar na seleção de verduras, carnes, peixes e cereais para preparação dos alimentos;

PARA O CARGO DE PROFESSOR DE DANÇA COM HABILITAÇÃO EM BALÉ
Descrição do Cargo:
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Participar na elaboração da proposta pedagógica da Casa da Cultura; elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagó-
gica da entidade; zelar pela aprendizagem dos alunos; ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidos; participar integralmente dos 

Atividades Típicas:

Ministrar aulas de Dança, Balé e Balé infantil para turmas da Casa da Cultura.
Colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; cumprir as determinações da Casa da Cultura; atuar na estrutu-

abertos ao público em benefício do município.
Requisitos:
Formação Técnica em Dança com especialização em Balé.

ANEXO III
FICHA DE INSCRIÇÃO
EDITAL Nº 001/2018 � PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO � PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.

CARGO: ________________________________________________________________________
NOME DO CANDIDATO: ___________________________________________________________
CPF: ___________________________________________________________________________
RG: ___________________________________________________________________________
ENDEREÇO: ____________________________________________________________________
BAIRRO: __________________________ CIDADE: ____________________________________
CEP: __________________________________________________________________________
TELEFONE RESIDENCIAL (RECADO): _______________________________________________
TELEFONE CELULAR: ____________________________________________________________
E-MAIL: _________________________________________________________________________ 
DATA DE NASCIMENTO: _______/ ______ /__________

Data: _______/ ________ /________

ASSINATURA DO CANDIDATO

Responsável pelo recebimento da inscrição: ___________________________________
Nº DA INSCRIÇÃO: _________  (PREENCHIDO PELA PREFEITURA)

ANEXO IV
PROVAS E PROGRAMAS � CONTEUDO PROGRAMATICO
PROVAS OBJETIVAS � TOTAL DE 25 QUESTÕES

CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL
MERENDEIRA

CONHECIMENTOS GERAIS � 10 QUESTÕES:
LÍNGUA PORTUGUESA � 3 Questões:

Noções de pronomes pessoais e possessivos. Reconhecimento de frases corretas e incorretas.
MATEMÁTICA � 3 Questões:
Números pares e ímpares. Ordem crescente e decrescente. Noções de operações com números naturais: adição, subtração, multiplicação e 
divisão. Noções de sistemas de medidas: tempo, comprimento e quantidade. Resolução de situações-problema.
TEMAS CONTEMPORÂNEOS � 4 Questões:
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança, esportes, educação e ecologia e das 

urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro. Atualidades: prin-
cipais acontecimentos nacionais e regionais abordados nos diferentes veículos de comunicação.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS � 15 QUESTÕES
A importância de uma alimentação saudável: Noções básicas de uma alimentação saudável. Higiene, saúde corporal e cuidado pessoal no 

-
ne dos alimentos; Higiene na manipulação dos alimentos. Segurança no ambiente de trabalho: Segurança individual e coletiva no ambiente 
de trabalho; Utilização de equipamentos de proteção individual; Manuseio e segurança no uso de utensílios e equipamentos; Noções básicas 
de prevenção de acidentes no trabalho. Etapas do processo de produção de refeições: Recebimento, guarda e segurança dos alimentos; 
Técnicas e utensílios no preparo de alimentos. Cardápios; Distribuição das refeições.

CARGO DE NÍVEL MÉDIO
PROFESSOR I - B - INGLÊS E ARTES, INSTRUTOR DE BALÉ
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CONHECIMENTOS GERAIS � 10 QUESTÕES:
LÍNGUA PORTUGUESA � 3 Questões:

verbais: presente, passado e futuro.
Noções de pronomes pessoais e possessivos. Reconhecimento de frases corretas e incorretas.
MATEMÁTICA � 3 Questões:
Números pares e ímpares. Ordem crescente e decrescente. Noções de operações com números naturais: adição, subtração, multiplicação e 
divisão. Noções de sistemas de medidas: tempo, comprimento e quantidade. Resolução de situações-problema.
TEMAS CONTEMPORÂNEOS � 4 Questões:
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança, esportes, educação e ecologia e das 

urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro. Atualidades: prin-
cipais acontecimentos nacionais e regionais abordados nos diferentes veículos de comunicação.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS � 15 QUESTÕES - PROFESSOR I B
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's);
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9394/96);
Proposta Curricular de Santa Catarina;
Plano Nacional de Educação;
Plano Municipal de Educação;
Educação Inclusiva;
Concepções de Aprendizagem;
Projeto Político Pedagógico
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil;
Conselho Nacional de Educação;
Estatuto da criança e o Adolescente

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS � 15 QUESTÕES - PROFESSOR DE DANÇA COM HABILITAÇÃO EM BALÉ:
História e Concepções estéticas da dança. Elementos constitutivos do movimento expressivo na dança. Repertórios da Dança. Técnicas 

Técnica e estética na dança popular. Técnica e estética na dança moderna. Técnica e estética na dança contemporânea. Organização de 

de dança. Execução de projetos envolvendo a comunidade interna e externa. Aspectos conceituais do ensino da arte; Arte como expres-
são; Arte como linguagem e arte como área de conhecimento. Concepções metodológicas do ensino da arte. Objetivos do ensino da arte. 

Artes Visuais, da Dança, da Música e do Teatro. Educação artística e educação estética. A construção do conhecimento em arte. Aspectos 
conceituais do ensino da arte; Arte como expressão; Arte como linguagem e arte como área de conhecimento. Concepções metodológicas 

-
nalidade e continuidade. Elementos formais das Artes Visuais, da Dança, da Música e do Teatro. Educação artística e educação estética. A 
construção do conhecimento em arte.

CARGO DE NÍVEL SUPERIOR
PROFESSOR III (MATEMÁTICA, LÍNGUA PORTUGUESA E INGLÊS), PROFESSOR DE ARTES E PROFESSOR DE MÚSICA

CONHECIMENTOS GERAIS � 10 QUESTÕES:
LÍNGUA PORTUGUESA - 3 questões

-
nomes: emprego, forma de tratamento e colocação; emprego de tempos e modos verbais; vozes do verbo; concordância nominal e verbal; 
emprego da crase; pontuação; classes gramaticais variáveis: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo; Termos integrantes 

MATEMÁTICA - 3 questões
Números inteiros: operações e propriedades; números racionais: representação fracionária e decimal: operações e propriedades;

sistemas de equações de 1º e 2º grau; equação exponencial; função do 1º grau, 2º grau e exponencial; logaritmo; progressão aritmética 
e progressão geométrica; teoria geral dos conjuntos; sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade; relação 

TEMAS CONTEMPORÂNEOS 4 questões
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança, esportes, educação e ecologia e das 

-

Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro. Atualidades: principais acontecimen-
tos nacionais e regionais abordados nos diferentes veículos de comunicação.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS � 15 QUESTÕES
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's);
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9394/96);
Proposta Curricular de Santa Catarina;
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Plano Nacional de Educação;
Plano Municipal de Educação;
Educação Inclusiva;
Concepções de Aprendizagem;
Projeto Político Pedagógico
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil;
Conselho Nacional de Educação;
Estatuto da Criança e o Adolescente;

ANEXO V
SOLICITAÇÃO DE RECURSO EDITAL 001/2018

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

Nome do candidato:
Protocolo número:
Motivo:

(Para uso da Prefeitura)

DEFERIDO
INDEFERIDO

Guaramirim, _____ de ___________________ de 2018.

ASSINATURA DO CANDIDATO
ANEXO VI
CRONOGRAMA EDITAL 001/2018

Etapa Período/Horário
5.1. Das inscrições Do dia 05/03/2018 a 03/04/2018.

5.5 Da lista preliminar dos candidatos inscritos
No dia 04/04/2018, após 17 
horas.

5.6 Do prazo para recurso das inscrições 05/04/2018 a 06/04/2018
10/04/2018

6.1 Da prova No dia 15/04/2018.

7.1.1.24 Do gabarito preliminar
No dia 16/04/2018. Após as 17 
horas

10.1 Do recurso
Nos dias 17/04/2018 e 
18/04/2018.
No dia 17/04/2018 após as 17 
horas.
No dia 24/04/2018.


