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Artigo 5º Homologado o concurso público, a comissão de que trata o art. 1º deste Decreto será extinto automaticamente.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Mauro Vargas Candemil
Prefeito Municipal

EDITAL 01/2019 - ABRE INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO
DE PESSOAL EFETIVO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - SAÚDE
Publicação Nº 2203239

EDITAL N°. 01/2019
CONCURSO PÚBLICO
Abre inscrições do Concurso Público para provimento de cargos do Quadro de Pessoal Efetivo da Administração Direta
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Serviços Públicos, torna pública a
abertura de inscrições e estabelece as normas relativas à realização do concurso público destinado a prover vagas de nível superior, médio
e técnico, para compor o quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde de Laguna, nos termos do Decreto Municipal nº. 5.053, de
31 de julho de 2018, e que se regerá pelas normas estabelecidas neste Edital e pela legislação vigente.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2FRQFXUVRS~EOLFRUHJLGRSRUHVWH(GLWDOSHORVGLSORPDVOHJDLVHUHJXODPHQWDUHVVHXVDQH[RVHSRVWHULRUHVUHWL¿FDo}HVFDVRH[LVWDP
visa ao preenchimento de vagas do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Laguna, observado o interesse da
Administração e o prazo de validade deste Edital.
1.2 O concurso será executado sob a responsabilidade da Universidade do Extremo Sul Catarinense mantida pela Fundação Educacional de
Criciúma, doravante denominada FUCRI/UNESC.
1.3 A validade do concurso é de 02 (dois) anos podendo ser prorrogável pelo prazo de 02 (dois) anos, conforme interesse da administração
pública.
1.4 A inscrição do candidato implicará a concordância plena e integral com os termos deste Edital, seus anexos, eventuais alterações e a
legislação vigente.
2VUHVXOWDGRVDSyVSXEOLFDomRHP'LiULR2¿FLDOVHUmRGLYXOJDGRVQRVHJXLQWHHQGHUHoRHOHWU{QLFRhttps://unesc.selecao.net.br/
2. DOS CARGOS, DAS VAGAS E DA HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
2.1 O concurso público destina-se ao provimento das vagas no quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde Laguna atualmente
existentes e das que ocorrerem dentro do prazo de validade do concurso público.
2VFODVVL¿FDGRVQDVYDJDVGHWHUPLQDGDVVHUmRFKDPDGRVGXUDQWHDYLJrQFLDGRSUHVHQWHFRQFXUVRS~EOLFRSDUDRFXSDomRGRVFDUJRV
FRQIRUPHDRUGHPGHFODVVL¿FDomR
2VFDQGLGDWRVFODVVL¿FDGRVSDUDDVYDJDVGHFDGDVWURGHUHVHUYDVHUmRFRQYRFDGRVGXUDQWHRSUD]RGHYLJrQFLDGRSUHVHQWHFRQFXUVR
público conforme as necessidades exclusivamente por parte da Prefeitura Municipal de Laguna.
$VDWULEXLo}HVGRVFDUJRVHVWmRGHVFULWDVQR$1(;2,,GRSUHVHQWHHGLWDO2VFDUJRVDVYDJDVDKDELOLWDomRSUR¿VVLRQDOUHPXQHUDomR
e cargas horárias estão relacionados no ANEXO III do presente edital.
2.3 O horário/período de trabalho obedecerão à jornada de trabalho do Município, podendo ser diurno ou noturno, como poderá exigir-se
a prestação de serviços aos sábados, domingos e feriados.
2.4. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO
2.4.1 Ser aprovado no concurso público.
2.4.2 Estar em gozo dos direitos políticos.
2.4.3 Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino.
2.4.4 Estar quite com as obrigações eleitorais.
2.4.5 Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme item 2.2 deste edital.
2.4.6 Ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse.
2.4.7 Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.
2.4.8 Cumprir as determinações deste edital.
2.4.9 O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita que, caso aprovado, deverá entregar os documentos
comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por ocasião da posse.
2.5 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
)LFDDVVHJXUDGRjSHVVRDSRUWDGRUDGHGH¿FLrQFLDRGLUHLWRGHVHLQVFUHYHUFRQFXUVRS~EOLFRHPLJXDOGDGHGHFRQGLo}HVFRPRVGHPDLVFDQGLGDWRVSDUDSURYLPHQWRGHFDUJRFXMDVDWULEXLo}HVVHMDPFRPSDWtYHLVFRPDGH¿FLrQFLDGHTXHpSRUWDGRU
'RWRWDOGHYDJDVSDUDRVTXDGURV¿FDUmRUHVHUYDGDVSRUFDUJRDRVFDQGLGDWRVSRUWDGRUHVGHGH¿FLrQFLD 3F' RSHUFHQWXDOGH
(cinco por cento) previsto na Lei Estadual nº 17.292/2004, regulamentado pelo Decreto n. 2.874, de 15 de dezembro de 2009, desde que
DSUHVHQWHPODXGRPpGLFR GRFXPHQWRRULJLQDORXFySLDDXWHQWLFDGDHPFDUWyULR DWHVWDQGRDHVSpFLHHRJUDXRXQtYHOGDGH¿FLrQFLDFRP
referência expressa a CID.
2.5.3 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 2.5.2 deste edital resulte em número fracionado, igual ou maior que 0,5 (cinco
GpFLPRV DGRWDUVHiRQ~PHURLQWHLURLPHGLDWDPHQWHVXSHULRUVHPHQRUTXH FLQFRGpFLPRV RQ~PHURLQWHLURLPHGLDWDPHQWHLQIHULRU
6HUmRFRQVLGHUDGDVSHVVRDVFRPGH¿FLrQFLDDTXHODVTXHVHHQTXDGUDUHPQDVFDWHJRULDVGLVFULPLQDGDVQD/HL0XQLFLSDOQ
na Lei Estadual nº 17.292/2004 e a situação contida no enunciado da Súmula nº 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “O portador de
YLVmRPRQRFXODUWHPGLUHLWRGHFRQFRUUHUHPFRQFXUVRS~EOLFRjVYDJDVUHVHUYDGDVDRVGH¿FLHQWHV´
2.5.5 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá:
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D QRDWRGDLQVFULomRGHFODUDUVHFRPGH¿FLrQFLD
b) enviar cópia simples do laudo médico emitido nos últimos 30 dias, contendo o número de inscrição no Conselho Regional de Medicina
&50 DWHVWDQGRDHVSpFLHHRJUDXRXQtYHOGDGH¿FLrQFLDFRPH[SUHVVDUHIHUrQFLDDRFyGLJRFRUUHVSRQGHQWHGD&ODVVL¿FDomR,QWHUQDFLRQDOGH'RHQoDV &,' EHPFRPRjSURYiYHOFDXVDGDGH¿FLrQFLDQDIRUPDGRVXELWHPGHVWHHGLWDO
2FDQGLGDWRFRPGH¿FLrQFLDSRGHUiHQYLDUGHIRUPDOHJtYHODWpDVKGR~OWLPRGLDGHLQVFULo}HVYLDXSORDGDWUDYpVGRHQGHUHoR
eletrônico https://unesc.selecao.net.br/ cópia simples do laudo médico a que se refere a alínea “b” do subitem 2.5.5 deste edital. Após esse
período, a solicitação será indeferida.
2.5.5.2 O fornecimento do laudo médico e da cópia simples do CPF é de responsabilidade exclusiva do candidato. A FUCRI/UNESC não se
responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a seu destino, ordem técnica dos computadores,
falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio.
2.5.5.3 O candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação constante da alínea “b” do subitem 2.5.5 deste edital. Caso seja
VROLFLWDGRSHOD)8&5,81(6&RFDQGLGDWRGHYHUiHQYLDUDUHIHULGDGRFXPHQWDomRSRUPHLRGHFDUWDUHJLVWUDGDSDUDFRQ¿UPDomRGDYHUDcidade das informações.
2.5.5.4 O laudo médico terá validade somente para este concurso público e não serão devolvido, assim como não serão fornecidas cópias
dessa documentação.
$UHODomRSUHOLPLQDUGRVFDQGLGDWRVTXHWLYHUDPDLQVFULomRGHIHULGDSDUDFRQFRUUHUQDFRQGLomRGHSHVVRDFRPGH¿FLrQFLDVHUi
divulgada no endereço eletrônico https://unesc.selecao.net.br/, na data de 06 de dezembro de 2019.
2FDQGLGDWRSRGHUiYHUL¿FDUDSDUWLUGHGHGH]HPEURGHSRUPHLRGHOLQNHVSHFt¿FRGLVSRQtYHOQRHQGHUHoRHOHWU{QLFRhttps://unesc.selecao.net.br/, qual(is) pendência(s) resultou(aram) no indeferimento de sua solicitação para concorrer na condição de pessoa
FRPGH¿FLrQFLD
2.5.5.7 A inobservância do disposto no subitem 2.5.5 deste edital acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas aos candidaWRVFRPGH¿FLrQFLDHDRQmRDWHQGLPHQWRjVFRQGLo}HVHVSHFLDLVQHFHVViULDVTXDQGRGDVVROLFLWDo}HVGHDWHQGLPHQWRHVSHFLDOL]DGR
5HVVDOYDGDVDVGLVSRVLo}HVHVSHFLDLVFRQWLGDVQHVWHHGLWDORVFDQGLGDWRVFRPGH¿FLrQFLDSDUWLFLSDUmRGRFRQFXUVRHPLJXDOGDGH
de condições com os demais candidatos, no que tange ao horário de início, ao local de aplicação, ao conteúdo, à correção das provas, aos
critérios de aprovação e todas as demais normas de regência do concurso.
2FDQGLGDWRTXHVHGHFODUDUGH¿FLHQWHGHYHUiFRPSURYDUVXDGH¿FLrQFLDQRSHUtRGRGHDSUHVHQWDomRGRVGRFXPHQWRVSDUDDGPLVVmRHQmRRID]HQGRRXQmRVHQGRDFHLWDVXDGRFXPHQWDomRFRPSUREDWyULDVHUiFRQVLGHUDGRGHVFODVVL¿FDGRGDVYDJDVGHGH¿FLHQWHVH
concorrerá apenas as vagas de ampla concorrência.
$SXEOLFDomRGRUHVXOWDGR¿QDOGRFRQFXUVRVHUiUHDOL]DGDHPGXDVOLVWDVFRQWHQGRDSULPHLUDDSRQWXDomRGHWRGRVRVFDQGLGDWRV
LQFOXVLYHDGDVSHVVRDVFRPGH¿FLrQFLDHDVHJXQGDVRPHQWHDSRQWXDomRGHVWDV~OWLPDVGHDFRUGRFRPDRUGHPFODVVL¿FDWyULDHQWUHRV
seus congêneres.
1DLQH[LVWrQFLDGHFDQGLGDWRVKDELOLWDGRVSDUDWRGDVDVYDJDVGHVWLQDGDVjVSHVVRDVFRPGH¿FLrQFLDDVUHPDQHVFHQWHVVHUmRRFXSDGDV
SHORVGHPDLVFDQGLGDWRVKDELOLWDGRVREVHUYDGDDRUGHPGHFODVVL¿FDomR
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 DA TAXA DE INSCRIÇÃO
3.1.1 A taxa de inscrição deverá ser paga mediante boleto bancário emitido no ato de inscrição, cujo valor independente do cargo será de
R$ 100,00 (Cem Reais).
3.1.2 O valor da taxa de inscrição, uma vez pago, não será restituído em hipótese alguma.
3.2 DAS NORMAS PARA INSCRIÇÃO
3.2.1 Será admitida a inscrição exclusivamente via internet, no endereço eletrônico https://unesc.selecao.net.br/, solicitada no período entre
KRUDVGRGLDGHRXWXEURGHHKRUDVGRGLDGHQRYHPEURGH KRUiULRR¿FLDOGH%UDVtOLD') 
3.2.2 A FUCRI/UNESC não se responsabilizará por inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, de falhas de
comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação, por erro ou atraso dos bancos ou entidades conveniadas no que se refere
ao processamento do pagamento da taxa de inscrição, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
3.2.3 O candidato deverá seguir rigorosamente as instruções contidas no sistema de inscrição. Preenchendo todos os campos obrigatórios
e imprimindo o boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição.
3.2.4 O deferimento da inscrição dar-se-á mediante o correto preenchimento do formulário de inscrição online no endereço eletrônico:
https://unesc.selecao.net.br/ e o pagamento da taxa de inscrição ou do deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição relativa
ao respectivo cargo selecionado.
3.2.5 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado de 28 de outubro de 2019 até o dia 27 de novembro de 2019, respeitado o
horário bancário.
3.2.5.1 Não serão aceitos os pagamentos das inscrições, por depósito em caixa eletrônico, por meio de cartão de crédito, via postal, fac-símile (fax), transferência ou depósito em conta corrente, DOC/TED, ordem de pagamento, ou por qualquer outra via que não as especi¿FDGDVQHVWH(GLWDO
3.2.5.2 No caso de feriado ou suspensão do atendimento bancário, o pagamento do boleto deverá ser antecipado para o primeiro dia útil
que anteceder à data do último dia de inscrição.
3.2.5.3 O agendamento do pagamento e o respectivo demonstrativo não constituem documentos comprobatórios do pagamento da taxa
de inscrição.
3.2.6 Encerrado o período de inscrição, as inscrições realizadas no sistema de inscrição que tenham sido efetivamente pagas ou isentas
serão automaticamente efetivadas e não poderão ser alteradas em hipótese alguma.
3.2.7 A FUCRI/UNESC não se responsabiliza por inscrição não recebida por falhas de comunicação, congestionamento de linhas telefônicas
ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitarem a transferência dos dados, impressão dos documentos ou pagamento da taxa de
inscrição no prazo determinado.
$DGXOWHUDomRGHTXDOTXHUGRFXPHQWRRXDQmRYHUDFLGDGHGHTXDOTXHULQIRUPDomRDSUHVHQWDGDYHUL¿FDGDDTXDOTXHUWHPSRLPplicará o cancelamento da inscrição do candidato e a anulação de todos os atos que tenha praticado. Será cancelada a inscrição e serão
DQXODGRVRVDWRVGHFRUUHQWHVGRFDQGLGDWRTXHSUHVWDUGHFODUDo}HVIDOVDVLQH[DWDVRXTXHQmRVDWLV¿]HUDWRGDVDVFRQGLo}HVHVWDEHOHFLGDV
neste Edital, mesmo que o candidato tenha sido aprovado e que o fato seja constatado posteriormente.
3.2.9 É vedada a inscrição condicional, fora do prazo estabelecido, bem como a realizada via postal, via fax, via requerimento administrativo
ou via correio eletrônico.
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3.2.10 É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros ou para outros concurso público.
3.2.11 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de cancelamento do
concurso público por conveniência da Administração Pública.
3.2.12 Cada candidato poderá realizar somente uma inscrição no concurso público de que se trata este Edital.
3.2.12.1 No caso de o candidato efetivar duas ou mais inscrições será considerada válida a inscrição de data mais recente, ou de maior
número de inscrição, se ambas tiverem a mesma data.
3.2.13 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, inclusive
dos requisitos exigidos no momento da posse, em relação aos quais não poderá alegar desconhecimento.
3.2.14 Não serão aceitos pedidos de isenção de taxa de inscrição, exceto para os candidatos amparados pelas Leis Ordinárias nº. 10.567/1997
HQGR(VWDGRGH6DQWD&DWDULQDH/HLQGR0XQLFtSLRGH/DJXQD GRDGRUHVGHVDQJXHHGHPHGXODyVVHD 
3.2.14.1 O candidato deverá requerer a isenção por meio da área do candidato na opção “solicitar isenção” no endereço eletrônico https://
unesc.selecao.net.br/, até o dia 06 de novembro de 2019, à Comissão de Concurso Público.
2FDQGLGDWRGHYHUiHQYLDUYLDXSORDGSDUD¿PGHFRPSURYDomRGDFRQGLomRGHGRDGRUGHVDQJXHFRPSURYDQWHHPLWLGRSRUHQWLGDGHR¿FLDORXFUHGHQFLDGDSHOD8QLmR(VWDGRRX0XQLFtSLRTXHGHYHUiGLVFULPLQDURQ~PHURHDGDWDHPTXHIRUDPUHDOL]DGDVDVGRDo}HV
QmRSRGHQGRVHULQIHULRUD WUrV YH]HVQRV~OWLPRV GR]H PHVHVFRQVLGHUDQGRDGDWDGHSXEOLFDomRGRSUHVHQWHHGLWDOHSDUD¿P
de comprovação da condição de doador de medula óssea a carteira com o número de inscrição junto ao REDOME.
3.2.15 O resultado dos pedidos de isenção estará disponível na “Área do candidato” no endereço eletrônico https://unesc.selecao.net.br/.
3.2.16 Caso a documentação comprobatória esteja incompleta ou irregular a isenção do pagamento da taxa de inscrição do candidato será
indeferida, cabendo a ele realizar o pagamento da taxa durante o período de inscrição, sob pena de seu indeferimento.
4. DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO E DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PROVA
4.1 A prova do concurso público, objeto deste Edital será realizada em 22 de dezembro de 2019 na cidade de Laguna.
$DORFDomRGRVFDQGLGDWRVQRVORFDLVGHVLJQDGRVSDUDDVSURYDVVHUiGH¿QLGDSHODLQVWLWXLomRRUJDQL]DGRUDSRGHQGRHVWDDGRWDU
OLYUHPHQWHRVFULWpULRVTXHMXOJDUSHUWLQHQWHVD¿PGHUHVJXDUGDUDVHJXUDQoDGRFRQFXUVRS~EOLFR$GLVWULEXLomRVHGDUiGHDFRUGRFRP
a viabilidade e adequação dos locais, não necessariamente havendo a alocação dos candidatos nos locais de provas de acordo com a pro[LPLGDGHGHVXDVUHVLGrQFLDV$LQGDSRGHUiRFRUUHUDUHXQLmRGHFDQGLGDWRVSRUWDGRUHVGHQHFHVVLGDGHVHPORFDLVGHSURYDVHVSHFt¿FRV
D¿PGHFRQIHULUPHOKRUWUDWDPHQWRHDFHVVLELOLGDGHDHVWHS~EOLFR
$)8&5,81(6&UHVHUYDVHDRGLUHLWRGHDOWHUDURORFDOGHSURYDVHPFDVRGHLQGLVSRQLELOLGDGHGHORFDLVVX¿FLHQWHVRXDGHTXDGRVQD
localidade de realização das provas.
4.2 A homologação das inscrições deferidas, bem como o local de realização das provas serão via endereço eletrônico https://unesc.selecao.
net.br/VHQGRTXHRFDQGLGDWRGHYHUiREULJDWRULDPHQWHDFHVVDURHQGHUHoRHOHWU{QLFRSDUDYHUL¿FDUWDLVLQIRUPDo}HV
&DVRRVGDGRVSHVVRDLVGRFDQGLGDWRFRQVWDQWHVQDFRQ¿UPDomRGHLQVFULomRQmRHVWLYHUHPGHDFRUGRFRPR5HTXHULPHQWRGH,QVFULomRRFDQGLGDWRRXVHXUHSUHVHQWDQWHOHJDOGHYHUiVROLFLWDUUHWL¿FDomRj&RRUGHQDomR/RFDOQRGLDGDSURYD
4.4 Não será aceito pedido de alteração de opção de cargo diferente daquela preenchida no requerimento de inscrição.
eUHVSRQVDELOLGDGHGRFDQGLGDWRFRQ¿UPDUDKRPRORJDomRGDVXDLQVFULomRHRORFDOGHUHDOL]DomRGDSURYDDSDUWLUGRGLDGHGH]HPbro de 2019, no seguinte endereço eletrônico: https://unesc.selecao.net.br/.
4.6 O candidato somente poderá realizar as provas no local designado pela FUCRI/UNESC.
5. DAS PROVAS
5.1 O presente Concurso Público consistirá na realização de uma prova objetiva para todos os cargos e da realização de provas práticas e
exame toxicológico para o cargo cuja exigência consta no subitem 5.3.2 do presente edital.
5.2 DA PROVA OBJETIVA
5.2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
5.2.1.1 A prova objetiva será realizada no dia 22 de dezembro de 2019, terá duração de 03h30min (três horas e trinta minutos) e tendo seu
início às 9h (nove horas) e término às 12h30 (doze horas e trinta minutos) horário de Brasília.
$SURYDREMHWLYDSDUDWRGRVRVFDUJRVVHUiGHFDUiWHUFODVVL¿FDWyULRHHOLPLQDWyULR
5.2.1.3 A prova será composta de 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha, subdivididas em 04 (quatro) alternativas de resposta, de “A” a “D”, e dessas alternativas somente 1 (uma) deverá ser assinalada como correta, A prova será composta de 10 questões de
3RUWXJXrVTXHVW}HVGH5DFLRFtQLR/yJLFRTXHVW}HVGH/HJLVODomRHGHTXHVW}HVGHFRQKHFLPHQWRVHVSHFt¿FRVSDUDFDGDFDUJRH
DERUGDUiRVFRQWH~GRVSURJUDPiWLFRVHVSHFL¿FDGRVQR$QH[R,GHVWH(GLWDOGHDFRUGRFRPRFDUJRHVFROKLGRSHORFDQGLGDWR
5.2.2 DAS NORMAS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
2FDQGLGDWRGHYHUiDVVLQDODUDUHVSRVWDGDTXHVWmRREMHWLYDXVDQGRFDQHWDHVIHURJUi¿FDGHWLQWDD]XORXSUHWDQRFDUWmRGHUHVpostas, que será o único documento válido para a correção das provas.
5.2.2.2 Os prejuízos advindos do preenchimento indevido do cartão de respostas serão de inteira responsabilidade do candidato. Serão
consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este edital ou com as instruções do cartão de respostas, como
marcação rasurada, emendada ou com o campo de marcação não preenchido integralmente. Em hipótese alguma haverá substituição do
cartão de respostas por erro do candidato.
2FDQGLGDWRQmRGHYHUiDPDVVDUPROKDUGREUDUUDVJDUPDQFKDURXGHTXDOTXHUPRGRGDQL¿FDURVHXFDUWmRGHUHVSRVWDVVRE
pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da leitura óptica.
5.2.2.4 O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em especial seu nome, número de inscrição, data de nascimento e o número de seu documento de identidade.
7RGRVRVFDQGLGDWRVDRWHUPLQDUHPDSURYDGHYHUmRREULJDWRULDPHQWHHQWUHJDUDR¿VFDOGHDSOLFDomRWRGRVRVGRFXPHQWRVTXHOKH
foram fornecidos para realização da prova, incluindo o documento que será utilizado para a correção de sua prova (o cartão de respostas)
e o caderno de questões. O candidato que descumprir a regra de entrega desse documento será eliminado do concurso.
5.2.3. DO MATERIAL PERMITIDO
3DUDUHDOL]DomRGDSURYDRFDQGLGDWRGHYHUiWUD]HUVRPHQWHFDQHWDHVIHURJUi¿FDIDEULFDGDHPPDWHULDOWUDQVSDUHQWHFRPWLQWDD]XO
RXSUHWD1mRVHUiSHUPLWLGRRXVRGHOiSLVODSLVHLUDJUD¿WHPDUFDWH[WRHRXERUUDFKDGXUDQWHDUHDOL]DomRGDVSURYDV
5.2.3.2 Não serão permitidas, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos.
5.2.3.3 Durante a prova objetiva, não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações.
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5.2.3.4 Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido portando:
a) aparelhos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets,
iPod®, gravadores, pendrive, mp3 player ou similar, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, bipe, notebook, palmtop,
:DONPDQPiTXLQDIRWRJUi¿FDFRQWUROHGHDODUPHGHFDUURHWF
E UHOyJLRGHTXDOTXHUHVSpFLHyFXORVHVFXURVSURWHWRUDXULFXODUOiSLVODSLVHLUDJUD¿WHPDUFDWH[WRH RX ERUUDFKD
F TXDLVTXHUDFHVVyULRVGHFKDSHODULDWDLVFRPRFKDSpXERQpJRUURHWF
d) qualquer recipiente ou embalagem contendo líquidos que não seja fabricado com material transparente, tais como: garrafa de água,
VXFRUHIULJHUDQWH
e) qualquer máquina calculadora ou similares e réguas de cálculo.
5.2.3.5 No ambiente de provas, ou seja, nas dependências físicas em que serão realizadas as provas, não será permitido o uso pelo candidato de quaisquer objetos relacionados no subitem 5.6.4 deste edital.
5.2.3.6 Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente de provas portando armas, à exceção dos casos previstos na Lei Federal
nº 10.826/2003, e suas alterações. O candidato que estiver armado e for amparado pela lei citada deverá apresentar-se na sala de coordenação do concurso, no dia da aplicação das provas, antes do ingresso na sala de provas para preenchimento do termo de acautelamento
GHDUPDGHIRJR$DUPDGHIRJRGRVFDQGLGDWRVDPSDUDGRVSHODOHLFLWDGDQHVWHLWHP¿FDUiGHSRVVHGRFDQGLGDWRGXUDQWHDDSOLFDomRGD
prova.
5.2.3.7 Sob pena de ser eliminado do concurso, antes de entrar na sala de provas, o candidato deverá guardar, em embalagem porta-objetos
fornecida pela equipe de aplicação, obrigatoriamente desligados, telefone celular e qualquer outro equipamento eletrônico relacionado nas
alíneas “a” e “b” do subitem 5.2.3.4 deste edital.
5.2.3.8 Durante toda a permanência do candidato na sala de provas, o seu telefone celular, assim como qualquer equipamento eletrônico,
deve permanecer obrigatoriamente desligado e acondicionado na embalagem porta-objetos lacrada, com todos os aplicativos, funções e
sistemas desativados e desligados, incluindo alarmes. O candidato será eliminado do concurso caso o seu telefone celular ou qualquer equipamento eletrônico entre em funcionamento, mesmo sem a sua interferência direta, durante a realização das provas.
$HPEDODJHPSRUWDREMHWRVGHYLGDPHQWHODFUDGDHLGHQWL¿FDGDSHORFDQGLGDWRGHYHUiVHUPDQWLGDHPEDL[RGDFDUWHLUDDWpRWpUPLQR
das suas provas. A embalagem porta-objetos somente poderá ser deslacrada fora do ambiente de provas.
$)8&5,81(6&QmR¿FDUiUHVSRQViYHOSHODJXDUGDGHTXDLVTXHUGRVREMHWRVVXSUDFLWDGRV
5.2.3.11 A FUCRI/UNESC não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a
realização das provas nem por danos a eles causados.
5.2.4 DO ACESSO À SALA DE PROVA
5.2.4.1 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança PúEOLFDSHORV,QVWLWXWRVGH,GHQWL¿FDomRHSHORV&RUSRVGH%RPEHLURV0LOLWDUHVFDUWHLUDVH[SHGLGDVSHORVyUJmRV¿VFDOL]DGRUHVGHH[HUFtFLR
SUR¿VVLRQDO RUGHQVFRQVHOKRVHWF SDVVDSRUWHEUDVLOHLURFHUWL¿FDGRGHUHVHUYLVWDFDUWHLUDVIXQFLRQDLVH[SHGLGDVSRUyUJmRS~EOLFRTXH
SRUOHLIHGHUDOYDOKDPFRPRLGHQWLGDGHFDUWHLUDGHWUDEDOKRHFDUWHLUDQDFLRQDOGHKDELOLWDomR VRPHQWHRPRGHORFRPIRWR 
5.2.4.2 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo
VHPIRWR FDUWHLUDVGHHVWXGDQWHFDUWHLUDVIXQFLRQDLVVHPYDORUGHLGHQWLGDGHQHPGRFXPHQWRVLOHJtYHLVQmRLGHQWL¿FiYHLVHRXGDQL¿FDdos.
5.2.4.3 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo do documento.
5.2.4.4 O documento apresentado somente será considerado válido se constar, de forma visível, a assinatura de seu portador. É vedada a
apresentação de documentos sem assinatura ou que possuam em seu lugar termos como “não alfabetizado”, “documento infantil”, entre
outros.
7HQGRHPYLVWDDQHFHVVLGDGHGHLGHQWL¿FDomRFLYLOGRVFDQGLGDWRVQmRDSHQDVQRLQJUHVVRQRVORFDLVGHSURYDVFRPRWDPEpP
GXUDQWHDUHDOL]DomRGDVSURYDVHHPUD]mRGDSURLELomRGRXVRGHFHOXODUHVHDSDUHOKRVHOHWU{QLFRV¿FDYHGDGDDDSUHVHQWDomRSHOR
FDQGLGDWRH[FOXVLYDPHQWHGD&DUWHLUD1DFLRQDOGH+DELOLWDomRHPPHLRHOHWU{QLFR &1+H 3DUD¿QVGHLGHQWL¿FDomRFLYLORFDQGLGDWRREULgatoriamente deverá apresentar documento original.
5.2.4.6 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de identidade original, por motivo
de perda, roubo ou furto, deverá entregar à equipe de aplicação documento (original ou cópia simples) que ateste o registro da ocorrência
HPyUJmRSROLFLDOH[SHGLGRQRPi[LPRGLDVDQWHVGDGDWDGHUHDOL]DomRGDVSURYDVRFDVLmRHPTXHVHUiVXEPHWLGRjLGHQWL¿FDomR
especial, que compreende coleta de dados e de assinaturas em formulário próprio. O documento de registro da ocorrência será retido pela
equipe de aplicação.
$LGHQWL¿FDomRHVSHFLDOVHUiH[LJLGDWDPEpPDRFDQGLGDWRFXMRGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDomRDSUHVHQWHG~YLGDVUHODWLYDVj¿VLRQRPLD
ou à assinatura do portador.
2VGRFXPHQWRVGHYHUmRHVWDUHPSHUIHLWDVFRQGLo}HVGHIRUPDDSHUPLWLUDLGHQWL¿FDomRGRFDQGLGDWRFRPFODUH]D
5.2.4.9 O candidato deverá chegar ao local de realização da prova com antecedência mínima de 01 (uma) hora do horário estabelecido para
a início da realização da prova. Os portões de acesso à sala de prova serão fechados rigorosamente as 8h50min (oito horas e cinquenta
minutos).
5.2.4.10 Não será admitido no local de realização da prova o candidato que se apresentar após o horário determinado.
1mRKDYHUiVHJXQGDFKDPDGDRXUHDSOLFDomRDSURYDVHMDTXDOIRURPRWLYRDOHJDGRSDUDMXVWL¿FDURDWUDVRRXDDXVrQFLDGR
candidato.
5.2.5 DA SAÍDA DA SALA
5.2.5.1 O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das provas por, no mínimo, 01 (uma) hora a partir do início
das provas
5.2.5.2 Decorrida 01 (uma) hora do início das provas o candidato poderá deixar o local de provas levando apenas a grade de rascunho para
gabarito fornecida pela equipe de aplicação.
5.2.5.3 Não será permitido ao candidato fazer qualquer tipo de anotação diferente do mencionado no subitem 5.2.5.2 sob pena de eliminação.
5.2.5.4 O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova, a qualquer tempo, portando material de prova (caderno de questões e/ou
folha de respostas).
5.2.5.5 O candidato que necessitar ausentar-se da sala de prova durante sua realização somente poderá fazê-lo se acompanhado de um
¿VFDO
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$RWHUPLQDUDSURYDRFDQGLGDWRHQWUHJDUiDR¿VFDOGDVDODRFDGHUQRGHTXHVW}HVHDIROKDGHUHVSRVWDVGHYLGDPHQWHSUHHQFKLGR
HDVVLQDGRFRPFDQHWDHVIHURJUi¿FDFRPWLQWDD]XORXSUHWD
5.2.5.7 Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão entregar o material de prova e se retirarem da sala simultaneamente.
5.2.5.8 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão do afastamento de candidato
da sala de provas.
5.2.6 DA APLICAÇÃO DA PROVA
1mRVHUmRDSOLFDGDVSURYDVHPORFDOGDWDRXKRUiULRGLIHUHQWHVGRVSUHGHWHUPLQDGRVHPHGLWDORXHPFRPXQLFDGRR¿FLDO
5.2.6.2 Para realização da prova o candidato receberá o caderno de questões e a folha de respostas personalizada.
5.2.6.2.1 É de exclusiva responsabilidade do candidato o correto preenchimento da folha de respostas de acordo com as instruções dele
constantes, não podendo ser substituído, em caso de marcação errada ou rasura.
5.2.6.2.2 Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, vez que qualquer marca poderá ser
LGHQWL¿FDGDSHODVOHLWRUDVySWLFDVSUHMXGLFDQGRRGHVHPSHQKRGRFDQGLGDWR
5.2.6.2.3 Na folha de respostas não serão computadas as questões em branco, as questões com duas ou mais alternativas assinaladas, as
questões rasuradas e aquelas cujo preenchimento não seguiu o padrão solicitado.
5.2.6.2.4 O candidato será o único responsável pelos prejuízos advindos de marcações incorretas no cartão-resposta personalizado.
5.2.6.2.5 No cartão-resposta personalizado o candidato deverá assinar no campo apropriado e preencher as bolhas com caneta esferográ¿FDGHWLQWDD]XORXSUHWD
5.2.6.3 Nos casos de eventual falta de prova/material personalizado de aplicação de provas, a FUCRI/UNESC tem a prerrogativa para entregar ao candidato prova/material substitutivo.
5.2.6.4 No dia de realização das provas não serão fornecidas por qualquer membro da equipe de aplicação das provas ou pelas autoridades
SUHVHQWHVLQIRUPDo}HVUHIHUHQWHVDRFRQWH~GRGDVSURYDVRXDRVFULWpULRVGHDYDOLDomRHGHFODVVL¿FDomR
5.2.6.5 As questões da prova e o seu gabarito estarão à disposição dos interessados, a partir do dia 22 de dezembro de 2019 após as 16h
(dezesseis horas), no site https://unesc.selecao.net.br/.
5.2.6.6 A FUCRI/UNESC reserva-se o direito de manter os cartões-resposta personalizados e cadernos de questões das provas em vias
originais por um período de 120 (cento e vinte) dias a contar da divulgação do resultado do concurso público. Após este período o material
será destruído.
5.3 DOS PROCEDIMENTOS PARA A SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
5.3.1 O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá, conforme o prazo descrito no subitem 5.3.13
deste edital:
D DVVLQDODUQRVLVWHPDHOHWU{QLFRGHLQVFULomRD V RSomR }HV FRUUHVSRQGHQWH V DRVUHFXUVRVHVSHFLDLVQHFHVViULRV
b) enviar, via upload, a imagem do laudo médico, emitido nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data de publicação deste edital. O laudo
GHYHDWHVWDUDHVSpFLHHRJUDXRXQtYHOGHVXDGH¿FLrQFLDGRHQoDRXOLPLWDomRItVLFDFRPH[SUHVVDUHIHUrQFLDDRFyGLJRFRUUHVSRQGHQWH
GD&ODVVL¿FDomR,QWHUQDFLRQDOGH'RHQoDV &,' TXHMXVWL¿TXHRDWHQGLPHQWRHVSHFLDOVROLFLWDGREHPFRPRFRQWHUDDVVLQDWXUDHR
carimbo do médico com o número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM).
5.3.2 Caso os recursos especiais de que o candidato necessite para a realização das provas não estejam entre aqueles elencados no sistema
eletrônico de inscrição, o candidato deverá assinalar o campo OUTROS dessa lista de opções e, em seguida, proceder de acordo com o
subitem 5.3.13 deste edital.
2VUHFXUVRVHVSHFLDLVVROLFLWDGRVSHORFDQGLGDWRSDUDDUHDOL]DomRGDVSURYDVGHYHUmRVHUMXVWL¿FDGRVSHORODXGRPpGLFRSRUHOHDSUHsentado, ou seja:
D UHFXUVRVHVSHFLDLVVROLFLWDGRVTXHQmRVHMDPUHVSDOGDGRVSHORODXGRPpGLFRVHUmRLQGHIHULGRV
b) eventuais recursos que sejam citados no laudo médico do candidato, mas que não sejam por ele solicitados no sistema eletrônico de
inscrição não serão considerados na análise da solicitação de atendimento especial do candidato.
2FDQGLGDWRFRPGH¿FLrQFLDTXHQHFHVVLWDUGHWHPSRDGLFLRQDOSDUDDUHDOL]DomRGDSURYDREMHWLYDGHYHUiFRQIRUPHRSUD]RGHVFULWR
no subitem 5.3.13 deste edital:
D DVVLQDODUQRVLVWHPDHOHWU{QLFRGHLQVFULomRDRSomRFRUUHVSRQGHQWHjVROLFLWDomRGHWHPSRDGLFLRQDOSDUDUHDOL]DomRGDVSURYDV
b) enviar, via upload, a imagem de laudo médico, emitido nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data de publicação deste edital. O laudo
deve conter a assinatura do médico com carimbo e número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), que ateste a espécie
HRJUDXRXRQtYHOGDGH¿FLrQFLDFRPH[SUHVVDUHIHUrQFLDDRFyGLJRFRUUHVSRQGHQWHGD&ODVVL¿FDomR,QWHUQDFLRQDOGH'RHQoD &,' EHP
FRPRDSURYiYHOFDXVDGDGH¿FLrQFLDHSDUHFHUTXHMXVWL¿TXHDQHFHVVLGDGHGHWHPSRDGLFLRQDO
5.3.5. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova objetiva deverá, conforme o prazo descrito no subitem 5.3.13 deste edital:
D DVVLQDODUQRVLVWHPDHOHWU{QLFRGHLQVFULomRDRSomRFRUUHVSRQGHQWHjQHFHVVLGDGHGHDPDPHQWDUGXUDQWHDUHDOL]DomRGDVSURYDV
$FDQGLGDWDGHYHUiOHYDUQRGLDGHUHDOL]DomRGDVSURYDVXPDFRPSDQKDQWHDGXOWRTXH¿FDUiHPVDODUHVHUYDGDHVHUiRUHVSRQViYHO
pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local de realização das
provas.
5.3.6.1 A FUCRI/UNESC não disponibilizará acompanhante para a guarda de criança.
3DUDJDUDQWLUDDSOLFDomRGRGLVSRVWRQHVWHHGLWDODFDQGLGDWDGXUDQWHRSHUtRGRGHDPDPHQWDomR¿FDUiDFRPSDQKDGDGHXPD
¿VFDOVHPDSUHVHQoDGRUHVSRQViYHOSHODJXDUGDGDFULDQoD
5.3.7 O candidato transgênero que desejar ser tratado pelo nome social durante a realização das fases deverá, conforme o prazo descrito
no subitem 5.3.13 deste edital:
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente à utilização de nome social durante realização das provas, inforPDQGRRQRPHHRVREUHQRPHSHORVTXDLVGHVHMDVHUWUDWDGR
b) enviar, via upload, a imagem do CPF e do documento de identidade.
5.3.8. As publicações referentes aos candidatos transgêneros serão realizadas de acordo com o nome e o gênero constantes no registro
civil, salvo se efetuada a inscrição com o uso do nome social.
5.3.9 O candidato que for amparado pela Lei Federal nº 10.826/2003, e suas alterações, e necessitar realizar as fases armado deverá, conforme o prazo descrito no subitem 6.8 deste edital:
D DVVLQDODUQRVLVWHPDHOHWU{QLFRGHLQVFULomRDRSomRFRUUHVSRQGHQWHjQHFHVVLGDGHGHSRUWDUDUPDGXUDQWHUHDOL]DomRGDVSURYDV
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E HQYLDUYLDXSORDGDLPDJHPGR&HUWL¿FDGRGH5HJLVWURGH$UPDGH)RJRHGD$XWRUL]DomRGH3RUWHFRQIRUPHGH¿QLGRVQDUHIHULGDOHL
5.3.10. Os candidatos que não forem amparados pela Lei Federal nº 10.826/2003, e suas alterações, não poderão portar armas no ambiente
de provas.
5.3.11 O candidato que, por motivo de doença ou por limitação física, necessitar utilizar, durante a realização das provas, objetos, dispositivos ou próteses cujo uso não esteja expressamente previsto/permitido neste edital nem relacionado nas opções de recursos especiais
necessários elencadas no sistema eletrônico de inscrição, deverá, conforme o prazo descrito no subitem 5.3.13 deste edital:
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente ao campo OUTROS e, em seguida, descrever, no espaço destinado
SDUDHVVH¿PQRVLVWHPDHOHWU{QLFRGHLQVFULomRRVUHFXUVRVHVSHFLDLVQHFHVViULRVSDUDDUHDOL]DomRGDVSURYDV
E HQYLDUYLDXSORDGDLPDJHPGRUHVSHFWLYRODXGRPpGLFRTXHMXVWL¿TXHRDWHQGLPHQWRVROLFLWDGR
2FDQGLGDWRFRPGH¿FLrQFLDTXHQHFHVVLWDUGHSURYDDPSOLDGDREMHWLYDGHYHUiFRQIRUPHRSUD]RGHVFULWRQRVXELWHPGHVWH
edital:
D DVVLQDODUQRVLVWHPDHOHWU{QLFRGHLQVFULomRDRSomRFRUUHVSRQGHQWHjVROLFLWDomRGHSURYDDPSOLDGD
b) enviar, via upload, a imagem de laudo médico, emitido nos últimos 30 dias anteriores à data de publicação deste edital. O laudo deve
conter a assinatura do médico com carimbo e número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), que ateste a espécie e o
JUDXRXRQtYHOGDGH¿FLrQFLDFRPH[SUHVVDUHIHUrQFLDDRFyGLJRFRUUHVSRQGHQWHGD&ODVVL¿FDomR,QWHUQDFLRQDOGH'RHQoD &,' EHPFRPR
DSURYiYHOFDXVDGDGH¿FLrQFLDHSDUHFHUTXHMXVWL¿TXHDQHFHVVLGDGHGHSURYDDPSOLDGD
5.3.12.1 O candidato que requerer prova ampliada receberá todo material de prova (caderno de questões e folha de respostas) ampliado
com fonte Arial, tamanho 24.
5.3.13 A documentação citada nos subitens 5.3.1 a 5.3.12 deste edital deverá ser enviada de forma legível das 10 horas do dia 28 de ouWXEURGHjVKRUDVGRGLDGHQRYHPEURGHYLDXSORDGSRUPHLRGHOLQNHVSHFt¿FRQRHQGHUHoRHOHWU{QLFRKWWSVXQHVF
selecao.net.br/. Após esse período, a solicitação será indeferida.
5.3.14 O fornecimento da documentação é de responsabilidade exclusiva do candidato.
5.3.14 A FUCRI/UNESC não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a seu destino, seja
de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem o envio. Esses
documentos, que valerão somente para este concurso, não serão devolvidos nem deles serão fornecidas cópias.
5.3.15 O candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação a que se refere o subitem 5.3 deste edital. Caso seja solicitado pela
)8&5,81(6&RFDQGLGDWRGHYHUiHQYLDUDUHIHULGDGRFXPHQWDomRSRUPHLRGHFDUWDUHJLVWUDGDSDUDDFRQ¿UPDomRGDYHUDFLGDGHGDV
informações.
2FDQGLGDWRTXHQmRVROLFLWDUDWHQGLPHQWRHVSHFLDOQRVLVWHPDHOHWU{QLFRGHLQVFULomRHQmRHVSHFL¿FDUTXDLVRVUHFXUVRVVHUmRQHcessários para tal atendimento não terá atendimento especial, ainda que faça o envio, via upload, da documentação prevista nos subitens
DGHVWHHGLWDO$SHQDVRHQYLRGRODXGRGRFXPHQWDomRQmRpVX¿FLHQWHSDUDDREWHQomRGRDWHQGLPHQWRHVSHFLDO
5.3.17 No caso de solicitação de atendimento especial que envolva a utilização de recursos tecnológicos, se ocorrer eventual falha desses
recursos no dia de aplicação das provas, poderá ser disponibilizado atendimento alternativo, observadas as condições de viabilidade.
5.3.18 A solicitação de atendimento especial, em qualquer caso, será atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade.
5.3.19 A relação provisória dos candidatos com atendimento especial deferido será divulgada no endereço eletrônico https://unesc.selecao.
net.br/, na data provável de 06 de dezembro de 2019.
5.4. DA SEGURANÇA NO CONCURSO PÚBLICO
5.4.1 Para garantir a lisura e segurança na realização da prova a Coordenação Local poderá fazer uso de detectores de metal nos banheiURVQRVFRUUHGRUHVHRXQDVDODGHSURYDHLGHQWL¿FDomRGDWLORVFySLFDGHFDQGLGDWRVSRUDXWRULGDGHFRPSHWHQWHTXHVHQHFHVViULRIDUi
vistoria rigorosa. É de inteira responsabilidade do candidato qualquer transtorno por ele ocasionado.
5.4.2 Por motivo de segurança e visando a garantir a lisura e a idoneidade do concurso público, serão adotados os procedimentos a seguir
HVSHFL¿FDGRV
D DSyVVHULGHQWL¿FDGRQHQKXPFDQGLGDWRSRGHUiVHUHWLUDUGDVDODVHPDXWRUL]DomRHDFRPSDQKDPHQWRGD¿VFDOL]DomR
b) não será permitido, sob hipótese alguma, durante a aplicação de prova, o retorno do candidato à sala de prova após ter-se retirado dela,
sem autorização, ainda que por questões de saúde.
c) Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, que o candidato se
utilizou de processo ilícito, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do concurso público.
5.4.3 Será automaticamente eliminado do concurso público, em decorrência da anulação de suas provas, o candidato que durante a realização das provas:
D IRUVXUSUHHQGLGRGDQGRRXUHFHEHQGRDX[tOLRSDUDDH[HFXomRGDVSURYDV
b) utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamento similar, dicionário, notas ou impressos que não forem expressamente permitiGRVRXTXHVHFRPXQLFDUFRPRXWURFDQGLGDWR
F IRUVXUSUHHQGLGRSRUWDQGRDSDUHOKRVHOHWU{QLFRVRXRXWURVREMHWRVWDLVFRPRRVOLVWDGRVQRVXELWHPGHVWHHGLWDO
d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as autoridades presentes ou com os
GHPDLVFDQGLGDWRV
H ¿]HUDQRWDomRGHLQIRUPDo}HVUHODWLYDVjVVXDVUHVSRVWDVQRFRPSURYDQWHGHLQVFULomRRXHPTXDOTXHURXWURPHLRTXHQmRRVSHUPLWLGRV
I QmRHQWUHJDURPDWHULDOGDVSURYDVDRWpUPLQRGRWHPSRGHVWLQDGRSDUDDVXDUHDOL]DomR
J DIDVWDUVHGDVDODDTXDOTXHUWHPSRVHPRDFRPSDQKDPHQWRGH¿VFDO
K DXVHQWDUVHGDVDODDTXDOTXHUWHPSRSRUWDQGRRFDGHUQRGHTXHVW}HVRXDIROKDGHUHVSRVWDV
L GHVFXPSULUDVLQVWUXo}HVFRQWLGDVQRFDGHUQRGHTXHVW}HVRXQDIROKDGHUHVSRVWDV
M SHUWXUEDUGHTXDOTXHUPRGRDRUGHPGRVWUDEDOKRVFRPSRUWDQGRVHLQGHYLGDPHQWH
k) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter a própria aprovação ou a aprovação de terceiros em qualquer etapa do
FRQFXUVRS~EOLFR
O QmRSHUPLWLUDFROHWDGHVXDDVVLQDWXUD
P IRUVXUSUHHQGLGRSRUWDQGRFDQHWDIDEULFDGDHPPDWHULDOQmRWUDQVSDUHQWH
Q IRUVXUSUHHQGLGRSRUWDQGRDQRWDo}HVHPSDSpLVTXHQmRRVSHUPLWLGRV
o) for surpreendido portando qualquer tipo de arma sem o devido deferimento de atendimento especial, conforme previsto no subitem 6.5
GHVWHHGLWDO
S UHFXVDUVHDVHUVXEPHWLGRDRGHWHFWRUGHPHWDO
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q) não permitir a coleta de dado biométrico, quando houver.
5.5. DA AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
5.5.1 As provas objetivas serão corrigidas por meio de processamento eletrônico da folha de respostas.
$SRQWXDomR¿QDOGRFDQGLGDWRVHUiDVRPDGRVSRQWRVREWLGRVQDSURYDREMHWLYD
5.5.3 A nota em cada questão da prova objetiva, feita com base nas marcações do cartão de respostas seguirá o disposto no quadro abaixo,
FDVRDUHVSRVWDGRFDQGLGDWRHVWHMDHPFRQFRUGkQFLDFRPRJDEDULWRR¿FLDOGH¿QLWLYR
ÁREA DE CONHECIMENTO

QUANTIDADE DE QUESTÕES

PONTO POR QUESTÃO

TOTAL

Português

10

0,25

2,50

Raciocínio Lógico

05

0,25

1,25

Legislação

05

0,25

1,25

&RQKHFLPHQWRV(VSHFt¿FRV

20

0,25

TOTAL

40

5,00
10,00

5.5.4 Será atribuída nota 0 (zero) à questão da prova objetiva:
D DVVLQDODGDQRFDUWmRGHUHVSRVWDVTXHQmRFRUUHVSRQGDDR*DEDULWR2¿FLDOGH¿QLWLYR
E DVVLQDODGDQRFDUWmRGHUHVSRVWDVTXHFRQWHQKDHPHQGDHRXUDVXUDDLQGDTXHOHJtYHO
F TXHFRQWHQKDPDLVGHXPDRSomRDVVLQDODGDQRFDUWmRGHUHVSRVWD
G TXHQmRHVWLYHUDVVLQDODGDQRFDUWmRGHUHVSRVWDH
H FXMDUHVSRVWD V IRU HP SUHHQFKLGD V IRUDGDVHVSHFL¿FDo}HVGRFDUWmRGHUHVSRVWDVRXVHMDSUHHQFKLGDVFRPFDQHWDQmRHVIHURJUi¿FD
RXFRPFDQHWDHVIHURJUi¿FDGHFRUGLIHUHQWHGHWLQWDD]XORXSUHWDRXDLQGDFRPPDUFDomRGLIHUHQWHGDLQGLFDGDQRPRGHORSUHYLVWRQR
cartão de resposta.
5.5.5 No caso de anulação de qualquer questão, ela será considerada como correta para todos os candidatos que prestaram a respectiva
prova.
5.5.6 No caso de erro na indicação da resposta correta, o gabarito preliminar será alterado, sendo as provas corrigidas com base no gabarito
GH¿QLWLYR
6HUiFRQVLGHUDGRFODVVL¿FDGRQDSURYDRFDQGLGDWRTXHREWLYHUQRPtQLPR FLQTXHQWDSRUFHQWR GHDFHUWRVQRFRQMXQWRJHUDO
de questões da prova.
5.5.8 O candidato que não atender aos requisitos do subitem 5.5.7 será eliminado do concurso.
2VFDQGLGDWRVQmRHOLPLQDGRVVHUmRRUGHQDGRVGHDFRUGRFRPRVYDORUHVGHFUHVFHQWHVGDVQRWDV¿QDLVQD3URYDREMHWLYD
3DUD¿QVGHGHVHPSDWHWHUiSUHIHUrQFLDRFDQGLGDWRTXH
a) tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último dia de inscrição neste Concurso Público, conforme o disposto no parágrafo
~QLFRGRDUWLJRGD/HLQGHGHRXWXEURGH (VWDWXWRGR,GRVR 
E REWLYHURPDLRUQ~PHURGHDFHUWRVQDSURYDGHFRQKHFLPHQWRVHVSHFt¿FRV
F REWLYHURPDLRUQ~PHURGHDFHUWRVQDSURYDGHFRQKHFLPHQWRVJHUDLV
d) persistindo o empate, terá preferência o candidato mais idoso.
5.6. DA PROVA PRÁTICA
5.6.1 Os candidatos convocados à realização da prova prática deverão apresentar à banca examinadora resultado de exame toxicológico
realizado após a data de 13 de janeiro de 2019, emitido em papel timbrado próprio do laboratório onde realizado.
5.6.1.1 O documento a que se refere o subitem 5.6.1 deverá ser enviado até 03 de fevereiro de 2020 via upload no endereço eletrônico
https://unesc.selecao.net.br/. A não apresentação do exame toxicológico o candidato será considerado eliminado do Concurso Público.
5.6.1.2 O exame toxicológico tem caráter eliminatório. Caso o resultado seja positivo para o consumo de drogas ilícitas, o candidato será
considerado eliminado do Concurso Público.
5.6.2 A prova prática será aplicada exclusivamente ao cargo de Motorista na data de 16 de fevereiro de 2020, na cidade de Laguna, tendo
início às 8h (oito horas).
5.6.3 Para realização da prova prática o candidato deverá apresentar-se ao local indicado com pelo menos 30 (trinta) minutos de anteceGrQFLDDSUHVHQWDQGRGRFXPHQWRR¿FLDOFRPIRWR
5.6.4 O candidato que não comparecer à etapa de Prova Prática até às 8h (oito horas) será considerado eliminado do Concurso Público.
$SURYDSUiWLFDWHUiFDUiWHUHOLPLQDWyULRVHQGRUHTXLVLWRIXQGDPHQWDOSDUDDFODVVL¿FDomR¿QDO$QmRDSURYDomRQDSURYDSUiWLFD
implica em exclusão do Concurso Público.
6HUmRFRQYRFDGRVSDUDUHDOL]DomRGDSURYDSUiWLFDVRPHQWHRV GH] FDQGLGDWRVPHOKRUHVFODVVL¿FDGRVQDSURYDREMHWLYDREVHUYDGDDSRQWXDomRPtQLPDGH FLQTXHQWDSRUFHQWR GHDFHUWRVQDUHVSHFWLYDSURYDFRQIRUPHFULWpULRVLQGLFDGRVDFLPDHTXHVH¿]HUHP
presentes na data, local e horário indicados item 5.6.2.
$SURYDSUiWLFDVHUiUHDOL]DGDFRPD¿QDOLGDGHGHFRPSURYDUTXHRVFDQGLGDWRVWrPDSWLGmRSDUDUHDOL]DomRGDVDWLYLGDGHV¿QVDR
cargo para o qual está concorrendo, não suprimindo as exigências legais inerentes às atividades a serem exercidas.
&DVRVGHDOWHUDo}HVSVLFROyJLFDVRX¿VLROyJLFDVGRFDQGLGDWREHPFRPRTXDOTXHURXWUDFRQGLomRTXHRLPSRVVLELOLWHGHVXEPHWHUVH
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aos testes ou diminua sua capacidade física e/ou orgânica não serão motivo para a alteração da data da realização da prova prática.
$FULWpULRGD)8&5,81(6&D3URYD3UiWLFDSRGHUiVHU¿OPDGDHRXJUDYDGD
5.6.9 O candidato terá o tempo limite 20 (vinte) minutos para execução completa da prova.
6mRFRQVLGHUDGRVGRFXPHQWRVR¿FLDLVYiOLGRVSDUDDSUHVHQWDomRHLGHQWL¿FDomRGRFDQGLGDWRQRGLDGDUHDOL]DomR3URYD3UiWLFDRV
PHVPRVGRFXPHQWRVXWLOL]DGRVSDUDLGHQWL¿FDomRQD3URYD2EMHWLYDHVSHFL¿FDGRVQRVXELWHPGRSUHVHQWHHGLWDO
5.6.11 O local de realização da prova prática será de acesso exclusivo dos candidatos convocados e da equipe realizadora dos testes. Acompanhantes e visitantes poderão permanecer somente nas áreas designadas pela comissão organizadora.
5.6.12 A FUCRI/UNESC nomeará um Coordenador Técnico, com experiência na área dos testes citados para avaliação e aferição dos resultados práticos do Candidato.
5.6.13 A critério da FUCRI/UNESC poderá haver presente durante a realização da Prova Prática um coordenador geral, um coordenador
DGMXQWRHXP¿VFDOGHDSRLR
5.6.14 Não haverá segunda chamada ou repetição da Prova Prática, seja qual for o motivo alegado, salvo caso fortuito ou de força maior
à critério da banca.
5.6.15 Após entrada no Local de realização da Prova Prática, o Candidato deverá aguardar a orientação da FUCRI/UNESC, não podendo sair
sob pena de ser ELIMINADO do Concurso.
5.6.16 Será eliminado da Prova Prática o candidato que:
D 'HL[DUGHFXPSULURXQmRFXPSULUFRUUHWDPHQWHR V SURFHGLPHQWR V VROLFLWDGR V 
b) Não comparecer para a realização da Avaliação de Aptidão Prática no(s) dia(s), hora(s) e local(is) designado(s) no edital convocatório
GHVWDIDVH
F )RUVXUSUHHQGLGRGDQGRHRXUHFHEHQGRDX[tOLRSDUDDH[HFXomRGDSURYD
d) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.
5.6.17 O local e o trajeto a ser percorrido durante a prova prática será divulgado no endereço eletrônico https://unesc.selecao.net.br/ junWDPHQWHFRPRDWRGHFRQYRFDomRGRVFDQGLGDWRVFODVVL¿FDGRVHPGHMDQHLURGH
5.7 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA
5.7.1 A prova prática consistirá em Exame de Direção Veicular. O Candidato deverá apresentar ao Coordenador Técnico a sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH, com categoria “D” para manejar veículo utilizado no transporte de passageiros, lotação acima de 8 lugares, e
que esteja dentro do prazo de validade.
5.7.2 O Candidato deverá realizar as tarefas designadas dentro do tempo limite de 20 (vinte) minutos.
5.7.3 Em nenhuma hipótese será concedido tempo adicional ao candidato para realização da prova.
5.7.4 O Exame de Direção Veicular deverá ser realizado com veículo da categoria “D”, com transmissão mecânica.
5.7.5 Durante a prova prática, o Candidato deverá estar acompanhado, durante toda a prova pelo Coordenador Técnico, sendo pelo menos
habilitado na categoria igual ou superior à pretendida pelo Candidato.
5.7.6 O veículo deverá ser o mesmo para todos os candidatos.
5.7.7 A prova prática para o cargo de Motorista consistirá em ligar o veículo, conduzir o veículo em via pública, urbana ou rural em linha
reta, curva, aclive, declive e estacionar em vaga delimitada por balizas removíveis.
5.7.8 Estacionar em vaga delimitada por balizas removíveis
3DUDGHOLPLWDomRGDVYDJDVEDOL]DGDVGHYHUiVHUYHUL¿FDGDDVVHJXLQWHVHVSHFL¿FDo}HV
D &RPSULPHQWRWRWDOGRYHtFXORDFUHVFLGRGHPDLV TXDUHQWDSRUFHQWR 
b) Largura total do veículo, acrescida de mais 40% (quarenta por cento).
5.7.8.2 O candidato poderá realizar a manobra de estacionamento em até três tentativas dentro de cinco minutos.
5.7.9 O candidato será avaliado na Prova Prática, sendo-lhe atribuídas as seguintes pontuações negativas caso sejam com cometidas faltas:
D 8PDIDOWDHOLPLQDWyULDUHSURYDomR
E 8PDIDOWDJUDYH WUrV SRQWRVQHJDWLYRV
F 8PDIDOWDPpGLD GRLV SRQWRVQHJDWLYRV
d) Uma falta leve: 01 (um) ponto negativo.
$VIDOWDVVHUmRFODVVL¿FDGDVGDVHJXLQWHIRUPD
5.7.10 Faltas Eliminatórias:
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D 'HVREHGHFHUjVLQDOL]DomRVHPDIyULFDHGHSDUDGDREULJDWyULD
E $YDQoDUVREUHRPHLR¿R
F 1mRFRORFDURYHtFXORQDiUHDEDOL]DGDHPQRPi[LPRWUrVWHQWDWLYDVQRWHPSRHVWDEHOHFLGR
G $YDQoDUVREUHREDOL]DPHQWRGHPDUFDGRTXDQGRGRHVWDFLRQDPHQWRGRYHtFXORQDYDJD
H 7UDQVLWDUHPFRQWUDPmRGHGLUHomR
I 1mRFRPSOHWDUDUHDOL]DomRGHWRGDVDVHWDSDVGRH[DPH
J $YDQoDUDYLDSUHIHUHQFLDO
K 3URYRFDUDFLGHQWHGXUDQWHDUHDOL]DomRGRH[DPH
L ([FHGHUDYHORFLGDGHUHJXODPHQWDGDSDUDDYLD
j) Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima.
5.7.11 Faltas Graves:
D 'HVREHGHFHUjVLQDOL]DomRGDYLDRXDRDJHQWHGDDXWRULGDGHGHWUkQVLWR
E 1mRREVHUYDUDVUHJUDVGHXOWUDSDVVDJHPRXGHPXGDQoDGHGLUHomR
c) Não dar preferência de passagem ao pedestre que estiver atravessando a via transversal para onde se dirige o veículo, ou ainda quando
RSHGHVWUHQmRKDMDFRQFOXtGRDWUDYHVVLDPHVPRTXHRFRUUDVLQDOYHUGHSDUDRYHtFXOR
G 1mRVLQDOL]DUFRPDQWHFHGrQFLDDPDQREUDSUHWHQGLGDRXVLQDOL]iODLQFRUUHWDPHQWH
H 1mRXVDUGHYLGDPHQWHRFLQWRGHVHJXUDQoD
I 3HUGHURFRQWUROHGDGLUHomRGRYHtFXORHPPRYLPHQWR
g) Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza grave.
5.7.12 Faltas Médias:
D ([HFXWDURSHUFXUVRGDSURYDQRWRGRRXSDUWHGHOHVHPHVWDURIUHLRGHPmRLQWHLUDPHQWHOLYUH
E 7UDIHJDUHPYHORFLGDGHLQDGHTXDGDSDUDDVFRQGLo}HVDGYHUVDVGRORFDOGDFLUFXODomRGRYHtFXORHGRFOLPD
F ,QWHUURPSHURIXQFLRQDPHQWRGRPRWRUVHPMXVWDUD]mRDSyVRLQtFLRGDSURYD
G )D]HUFRQYHUVmRLQFRUUHWDPHQWH
H 8VDUEX]LQDVHPQHFHVVLGDGHRXHPORFDOSURLELGR
I 'HVHQJUHQDURYHtFXORQRVGHFOLYHV
J &RORFDURYHtFXORHPPRYLPHQWRVHPREVHUYDUDVFDXWHODVQHFHVViULDV
K 8VDURSHGDOGDHPEUHDJHPDQWHVGHXVDURSHGDOGHIUHLRQDVIUHQDJHQV
L (QWUDUQDVFXUYDVFRPDHQJUHQDJHPGHWUDomRGRYHtFXORHPSRQWRQHXWUR
M (QJUHQDURXXWLOL]DUDVPDUFKDVGHPDQHLUDLQFRUUHWDGXUDQWHRSHUFXUVR
N 1mRH[HFXWDUFRUUHWDPHQWHDVDWLYLGDGHVVROLFLWDGDVSHOR&RRUGHQDGRU7pFQLFR
l) Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza média.
5.7.13 Faltas Leves:
D 3URYRFDUPRYLPHQWRVLUUHJXODUHVQRYHtFXORVHPPRWLYRMXVWL¿FDGR
E $MXVWDULQFRUUHWDPHQWHREDQFRGHYHtFXORGHVWLQDGRDRFRQGXWRU
F 1mRDMXVWDUGHYLGDPHQWHRVHVSHOKRVUHWURYLVRUHV
G $SRLDURSpQRSHGDOGDHPEUHDJHPFRPRYHtFXORHQJUHQDGRHHPPRYLPHQWR
H 8WLOL]DURX,QWHUSUHWDULQFRUUHWDPHQWHRVLQVWUXPHQWRVGRSDLQHOGRYHtFXOR
I 'DUSDUWLGDDRYHtFXORFRPDHQJUHQDJHPGHWUDomROLJDGD
J 7HQWDUPRYLPHQWDURYHtFXORFRPDHQJUHQDJHPGHWUDomRHPSRQWRQHXWUR
K 1mRLGHQWL¿FDUFRUUHWDPHQWHRVFRPSRQHQWHVGRYHtFXORTXDQGRVROLFLWDGRSHOR&RRUGHQDGRU7pFQLFR
i) Cometer qualquer outra infração de natureza leve.
5.7.14 Será considerado INAPTO na Prova Prática de direção veicular o Candidato que cometer falta eliminatória ou cuja soma dos pontos
negativos ultrapasse 03 (três) pontos, conforme apurado pelo Coordenador Técnico destinado para esta Prova Prática.
5.7.15 O candidato ser considerado INAPTO na Prova Prática estará automaticamente ELIMINADO do Concurso.
3DUD¿QVGHGHVHPSDWHQDSURYDSUiWLFDVHUiDGRWDGDDVHJXLQWHRUGHPGHFULWpULRV
D PHQRUQ~PHURGHLQIUDo}HVUHJLVWUDGDVMXQWRDR'HWUDQ
b) maior tempo de habilitação.
6. DOS PEDIDOS DE REVISÃO E DOS RECURSOS
6.1 É admitido pedido de recurso quanto:
D DRLQGHIHULPHQWRGDLQVFULomR
E DRLQGHIHULPHQWRGRSHGLGRGHDWHQGLPHQWRHVSHFLDOL]DGR
F DRFRQWH~GRHjHODERUDomRGDVTXHVW}HVGDSURYD
G DRJDEDULWRSUHOLPLQDUGLYXOJDGR
H jFODVVL¿FDomR¿QDOSUHOLPLQDU
I jDSUHVHQWDomRGRH[DPHWR[LFROyJLFRH
g) ao resultado da prova prática.
6.2 Os pedidos de recurso relativos deverão ser interpostos pelo candidato exclusivamente mediante preenchimento e envio eletrônico de
IRUPXOiULRHVSHFt¿FRGLVSRQLELOL]DGRQRVLWHhttps://unesc.selecao.net.br/, até às 17 horas do dia útil subsequente, contados da ocorrência
do evento.
6.2.1 Não será aceito recurso via postal, via fax, via requerimento administrativo ou ainda via correio eletrônico.
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6.3 Caso o recurso seja contra o teor da questão ou gabarito preliminar, deve ser preenchido um requerimento para cada uma das questões
contestadas.
6.3.1 Caso o candidato entregue mais de um recurso contra a mesma questão ou ato do concurso público, só será analisado o último
transmitido.
6.3.2 Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante de prova, a pontuação correspondente a esse item será atribuída a
todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.
6.4 Não serão admitidos, em nenhuma hipótese, interposições de recurso que estejam em desacordo com o estabelecido no item 6.1.
6.5 Somente serão apreciados os pedidos de recurso expressos em termos convenientes e que apontarem as circunstâncias que os justi¿FDPEHPFRPRWLYHUHPLQGLFDGRVRQRPHGRFDQGLGDWRQ~PHURGHVXDLQVFULomRFDUJRSUHWHQGLGRQR&RQFXUVR3~EOLFRHRHQGHUHoR
completo para correspondência.
6.5.1 Os recursos intempestivos ou sem fundamentação não serão analisados.
6.5.2 O pedido de recurso interposto fora do respectivo prazo não será conhecido, sendo observada, para cômputo de prazo, a data do
respectivo protocolo.
6.6 A resposta aos recursos será publicada no endereço eletrônico do Concurso Público. Uma resposta individual a cada requerimento será
acessível na aba Respostas aos Recursos e Requerimentos. Não serão encaminhadas respostas a recursos por qualquer outro meio.
6.7 Após a análise dos recursos interpostos ou decisão havida pela Comissão Organizadora em virtude de erro material, poderá haver alteraomRGDSRQWXDomRHRXFODVVL¿FDomRLQLFLDOPHQWHREWLGDSDUDXPDFODVVL¿FDomRVXSHULRURXLQIHULRURXDLQGDDGHVFODVVL¿FDomRGRFDQGLGDWR
que não obtiver a nota mínima exigida para a prova.
6.8 A decisão exarada nos recursos pela Comissão Organizadora é irrecorrível na esfera administrativa.
(PQHQKXPDKLSyWHVHVHUmRDFHLWRVSHGLGRVGHUHYLVmRGHUHFXUVRVRXUHFXUVRFRQWUDJDEDULWRR¿FLDOGH¿QLWLYREHPFRPRFRQWUDRV
UHVXOWDGRV¿QDLVQDVGHPDLVHWDSDV
6.10 Recursos cujo teor desrespeite a Banca Examinadora serão liminarmente indeferidos
7. DA NOMEAÇÃO E DA POSSE
2FDQGLGDWRVHUiQRPHDGRQRFDUJRSRUDWRGR3RGHU3~EOLFR0XQLFLSDOREHGHFHQGRVHjRUGHPGHFODVVL¿FDomR¿QDOSRUFDUJRH
demais requisitos deste edital e da legislação vigente.
$FODVVL¿FDomRQRSUHVHQWHSURFHVVRVHOHWLYRJHUDPHUDH[SHFWDWLYDGHGLUHLWRFRPSHWLQGRj$GPLQLVWUDomRGHQWURGRVHXSRGHU
discricionário e atendendo aos seus interesses e limite prudencial de gastos, nomear candidatos aprovados de acordo com a necessidade,
UHVSHLWDQGRVHULJRURVDPHQWHDRUGHPGHFODVVL¿FDomR
2VFDQGLGDWRVDSURYDGRVVHUmRFRQYRFDGRVSRURUGHPFODVVL¿FDWyULDGHFUHVFHQWHGHSRQWXDomRHPFRQIRUPLGDGHFRPRGLVSRVWRQR
presente edital, para ocupação de vagas conforme a necessidade exclusiva da Prefeitura Municipal de Laguna.
2VFDQGLGDWRVDSURYDGRVTXHRSWDUHPSRUQmRRFXSDUGHWHUPLQDGDYDJDGLVSRQtYHOQDTXHOHPRPHQWRVHUmRGHVFODVVL¿FDGRVVHQGR
FRQYRFDGRRSUy[LPRQDOLVWDGHFODVVL¿FDomR
2VDWRVUHODFLRQDGRVjFRQYRFDomRQRPHDomRHSRVVHGRVFDQGLGDWRVFODVVL¿FDGRVVHUmRUHJXODGRVSRUHGLWDOGHFRQYRFDomRSXEOLFDGR
QR'LiULR2¿FLDOGR0XQLFtSLR
7.2.1 A posse ocorrerá após a entrega da documentação exigida e após a elaboração de ato de nomeação pelo Poder Público.
7.2.2 Por ocasião da convocação de posse, o candidato nomeado deverá apresentar os documentos que serão descritos no ato de divulgação
GRUHVXOWDGR¿QDOGRFRQFXUVR
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7RGRVRVFDQGLGDWRVFRQFRUUHUmRHPLJXDOGDGHGHFRQGLo}HVH[FHWXDGRVRVFDVRVHVSHFt¿FRVSUHYLVWRVQDOHJLVODomRYLJHQWHSDUDR
atendimento especializado para a realização das provas.
8.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso
publicados no endereço eletrônico https://unesc.selecao.net.br/.
$VLQIRUPDo}HVDUHVSHLWRGHQRWDVHFODVVL¿FDo}HVSRGHUmRVHUDFHVVDGDVSRUPHLRGRVHGLWDLVGHUHVXOWDGRV1mRVHUmRIRUQHFLGDV
informações que já constem dos editais ou fora dos prazos previstos nesses editais.
8.4 O candidato poderá obter informações referentes ao concurso público Setor de Concursos da Unesc, localizada na Av. Universitária, nº
1105, bairro Universitário em Criciúma (SC), por meio do telefone (48) 3431-2788, ou via internet, no endereço eletrônico https://unesc.
selecao.net.br/, e por meio do correio eletrônico concursos@unesc.net.
8.5 Não serão dadas por telefone informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas. O candidato deverá observar
rigorosamente os editais e os comunicados a serem divulgados na forma do subitem 5.1 deste edital.
8.6 As alterações de legislação com entrada em vigor antes da data de publicação deste edital serão objeto de avaliação, ainda que não
contempladas no Anexo I deste edital.
8.7 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, bem como as alterações em dispositivos legais e normativos
a ele posteriores não serão objeto de avaliação, salvo se listadas no Anexo I deste edital.
8.8 A publicação do resultado preliminar do Concurso público será feita em duas listas, no dia 11 de dezembro de 2019, a partir das 18
KRUDVFRQWHQGRDSULPHLUDDSRQWXDomRGHWRGRVRVFDQGLGDWRVHDVHJXQGDVRPHQWHRVDSURYDGRVGHDFRUGRFRPDRUGHPFODVVL¿FDWyULD
por cargo.
$KRPRORJDomRGRUHVXOWDGR¿QDOGRFRQFXUVRS~EOLFRRFRUUHUiQDGDWDSUHYLVWDGHGHGH]HPEURGHSDUDRVFDUJRVHPTXH
não haverá realização de prova prática e na data prevista de 10 de fevereiro de 2020 para o cargo de Motorista pela Prefeitura Municipal
de Laguna.
8.10 A Prefeitura Municipal de Laguna e a FUCRI/UNESC não assumem qualquer responsabilidade quanto ao transporte, à alimentação e ao
alojamento dos candidatos, quando da realização da prova.
$UHVSRQVDELOLGDGHRSHUDFLRQDOGRFRQFXUVRS~EOLFRGHTXHWUDWDRSUHVHQWH(GLWDOFDEHD)8&5,81(6&PHGLDQWHFRQWUDWR¿UPDGR
com a Prefeitura Municipal de Laguna.
8.12 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Concurso.
Laguna, 22 de outubro de 2019.
MUNICÍPIO DE LAGUNA
MAURO VARGAS CANDEMIL
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ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CONHECIMENTOS GERAIS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
/Ë1*8$32578*8(6$1Ë9(/683(5,25&RPSUHHQVmRLQWHUSUHWDomRHVWUXWXUDomRHDUWLFXODomRGHWH[WRVVLJQL¿FDGRFRQWH[WXDOGHSDODYUDVHH[SUHVV}HVYRFDEXOiULR2UWRJUD¿DHDFHQWXDomR&ODVVHVIRUPDomRHHPSUHJRGDVSDODYUDV6LJQL¿FDomRGDVSDODYUDVVLQ{QLPDV
antônimas e homônimas. Colocação pronominal. A oração e seus termos. O período e sua construção: coordenação e subordinação. Flexão
nominal e verbal. Emprego de tempos, modos e vozes verbais. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Ocorrência de
crase. O uso dos porquês. Pontuação. Figuras de estilo e vícios de linguagem.
5$&,2&Ë1,2/Ï*,&21Ë9(/683(5,25&RQFHLWRV%iVLFRVGD/yJLFD3URSRVLo}HVVLPSOHVHFRPSRVWDVÈOJHEUDSURSRVLFLRQDO,PSOLFDomR
OyJLFD (TXLYDOrQFLD OyJLFD 3URSULHGDGHV &RPXWDWLYD 'LVWULEXWLYD H /HLV GH 0RUJDQ 7DXWRORJLD FRQWUDGLomR H FRQWLQJrQFLD 6HQWHQoDV
DEHUWDV3URSRVLo}HVFDWHJyULFDV'LDJUDPDVOyJLFRV$¿UPDomRHQHJDomR/yJLFDGHDUJXPHQWDomR$QDORJLDV$QiOLVH&RPELQDWyULDUDFLRFtQLRPXOWLSOLFDWLYRUDFLRFtQLRDGLWLYR&RPELQDomRDUUDQMRHSHUPXWDomR3URJUHVV}HVDULWPpWLFDVHSURJUHVV}HVJHRPpWULFDV5HVROXomR
GHSUREOHPDVGH/yJLFD)RUPDOH,QIRUPDO(VWUXWXUDOyJLFDGDVUHODo}HVDUELWUiULDVHQWUHSHVVRDVOXJDUHVFRLVDVHYHQWRV¿FWtFLRV$OyJLFD
QRFRQWH[WRKLVWyULFR2SHUDo}HV/yJLFDV7DEHOD9HUGDGH5DFLRFtQLR$QDOtWLFR
CONHECIMENTOS GERAIS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
/Ë1*8$32578*8(6$1Ë9(/0e',2&RPSUHHQVmRLQWHUSUHWDomRHVWUXWXUDomRHDUWLFXODomRGHWH[WRVVLJQL¿FDGRFRQWH[WXDOGHSDODYUDV
HH[SUHVV}HVYRFDEXOiULR2UWRJUD¿DHDFHQWXDomR&ODVVHVIRUPDomRHHPSUHJRGDVSDODYUDV6LJQL¿FDomRGDVSDODYUDVVLQ{QLPDVDQtônimas e homônimas. Colocação pronominal. A oração e seus termos. O período e sua construção: coordenação e subordinação. Flexão
nominal e verbal. Emprego de tempos, modos e vozes verbais. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Ocorrência de
crase. O uso dos porquês. Pontuação.
5$&,2&Ë1,2/Ï*,&21Ë9(/0e',2&RQFHLWRV%iVLFRVGD/yJLFD3URSRVLo}HVVLPSOHVHFRPSRVWDVÈOJHEUDSURSRVLFLRQDO,PSOLFDomROyJLFD(TXLYDOrQFLDOyJLFD3URSULHGDGHV&RPXWDWLYD'LVWULEXWLYDH/HLVGH0RUJDQ7DXWRORJLDFRQWUDGLomRHFRQWLQJrQFLD6HQWHQoDVDEHUWDV
3URSRVLo}HVFDWHJyULFDV'LDJUDPDVOyJLFRV$¿UPDomRHQHJDomR/yJLFDGHDUJXPHQWDomR$QDORJLDV$QiOLVH&RPELQDWyULDUDFLRFtQLR
PXOWLSOLFDWLYR UDFLRFtQLR DGLWLYR &RPELQDomR DUUDQMR H SHUPXWDomR 3URJUHVV}HV DULWPpWLFDV H SURJUHVV}HV JHRPpWULFDV 5HVROXomR GH
SUREOHPDVGH/yJLFD)RUPDOH,QIRUPDO(VWUXWXUDOyJLFDGDVUHODo}HVDUELWUiULDVHQWUHSHVVRDVOXJDUHVFRLVDVHYHQWRV¿FWtFLRV$OyJLFD
QRFRQWH[WRKLVWyULFR2SHUDo}HV/yJLFDV7DEHOD9HUGDGH5DFLRFtQLR$QDOtWLFR
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
$66,67(17( '( $'0,1,675$d2 /HJLVODomR SUR¿VVLRQDO $GPLQLVWUDomR 3~EOLFD 3ULQFtSLRV H 3RGHUHV GD $GPLQLVWUDomR 3~EOLFD $WRV
Administrativos. Processo e procedimento administrativo. Licitações. Contratos Administrativos. Serviços Públicos. Servidores Públicos.
5HGDomR2¿FLDOSULQFtSLRVFDUDFWHUtVWLFDVHTXDOLGDGHVOLQJXDJHPGLJLWDomRTXDOLWDWLYDQRUPDVHUHFRPHQGDo}HVIRUPDVHSURQRPHV
GHWUDWDPHQWRIHFKRVLGHQWL¿FDomRGRVLJQDWiULRH[SUHVV}HVHYRFiEXORVODWLQRVGHXVRIUHTXHQWHHOHPHQWRVGHRUWRJUD¿DHJUDPiWLFD
SDGUmRRItFLRID[FRUUHLRHOHWU{QLFRGRFXPHQWRV FRQFHLWRVHGH¿QLo}HVJHQHUDOLGDGHVWLSRVSDUWHVDSUHVHQWDomRIRUPDHHVWUXWXUD
padronização, diagramação). Documentação e arquivo. Noções sobre administração de materiais: compras, organização, requisição, armazenamento, reposição, estoques, conservação. Noções sobre atendimento telefônico. Cuidados com o ambiente de trabalho, noções de
segurança do trabalho e ergonomia. Informática: a) Conceitos. b) Periféricos de um Computador. c) Hardware e Software. d) Utilização e
FRQ¿JXUDo}HVEiVLFDVGR6LVWHPD2SHUDFLRQDO:LQGRZVHH ,QVWDODomRFRQ¿JXUDomRHXWLOL]DomR:RUG([FHO2XWORRN
2007 e PowerPoint 2007 e suas respectivas versões posteriores. f) Noções de segurança para Internet. g) Noções básicas de navegação
QD,QWHUQHW ,QWHUQHW([SORUHUH0R]LOOD)LUHIR[HVXDVUHVSHFWLYDVYHUV}HVSRVWHULRUHV K &RQ¿JXUDomRHXWLOL]DomRGH,PSUHVVRUDV
$66,67(17(62&,$//HJLVODomRSUR¿VVLRQDO/HJLVODomRH6D~GH3~EOLFD3ROtWLFDVVRFLDLVS~EOLFDV6LVWHPDÒQLFRGH6D~GH3ULQFtSLRV
GLUHWUL]HVLQIUDHVWUXWXUDHIXQFLRQDPHQWRGD$WHQomR%iVLFD)XQo}HVHUHVSRQVDELOLGDGHVQDUHGHGHDWHQomRjVD~GH9LJLOkQFLDHSULRULGDGHVHPVD~GH'LUHLWRVGRVXVXiULRVGDVD~GHeWLFD3UR¿VVLRQDO/HJLVODomR6HUYLoR6RFLDO3ROtWLFD1DFLRQDOGH$VVLVWrQFLD6RFLDO6LVWHPD
Único da Assistência Social (SUAS). Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS). Centro de Referência
Especializado de Assistência Social (CREAS). Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS).
Proteção e Atenção Integral à Família. Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos. Proteção Social Especial para PessoDVFRP'H¿FLrQFLD,GRVDVHVXDV)DPtOLDV3RSXODomRHP6LWXDomRGH5XD&RQYLYrQFLDH)RUWDOHFLPHQWRGH9tQFXORV$ERUGDJHP6RFLDO
Medidas Socioeducativas. Calamidades Públicas e Emergências. Vigilância Socioassistencial. Inclusão social. Enfrentamento da pobreza.
Violência intrafamiliar, abandono, trabalho infantil e ato infracional. Participação Social. Controle Social. Proteção Social Básica. Proteção
Social Especial. Benefícios Assistenciais. Objetivos da Assistência Social. Entidades de Assistência Social. Acolhimento. Violência. Família.
Dialética. Mediação. Serviço Social. Assistência Social. Direitos. Participação. Saúde. Sistemas Público e Privado. Seguridade Social. Políticas
3~EOLFDV*HVWmR6RFLDO(VWXGR6RFLDO/DXGRV3HULFLDLV4XHVWmR6RFLDO(VWDGR6RFLHGDGH&LYLO(VSDoR,QVWLWXFLRQDOH3UR¿VVLRQDO'LDOpWLFD
e Trabalho Social. Ética. Projeto ético-político do Serviço Social. Globalização. Saúde mental. Interdisciplinaridade. Trabalho. Grupos. Redes.
&LGDGDQLD9LGD6RFLDO3ODQHMDPHQWRJHVWmRHH[HFXomRGHSROtWLFDVSURJUDPDVSURMHWRVHVHUYLoRVVRFLDLV5HIHUrQFLDV%LEOLRJUi¿FDV
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil.
$8;,/,$5 '( &2168/7Ï5,2 '(17È5,2 /HJLVODomR SUR¿VVLRQDO $WHQomR %iVLFD 6LVWHPD ÒQLFR GH 6D~GH H VD~GH EXFDO (VWUDWpJLDV H
ações de educação e promoção da saúde. Vigilância e prioridades em saúde bucal. Humanização da assistência à saúde. Conhecimentos
sobre saúde bucal: conceitos, ações, promoção, responsabilidades e políticas nacionais. Biossegurança em Odontologia. Anatomia bucal,
periodontal e dentária. Notação dentária. Doenças infectocontagiosas e principais doenças bucais, periodontais e dentárias: prevenção,
FDXVDV WUDWDPHQWR H FRQWUROH &XLGDGRV RGRQWROyJLFRV SUp WUDQV H SyVDWHQGLPHQWR FOtQLFR UHODFLRQDGRV jV YiULDV IDVHV GR FLFOR YLWDO
FULDQoD DGROHVFHQWH DGXOWR LGRVR  SyVFLU~UJLFRV H UHPRomR GH VXWXUD 0DWHULDLV PHGLFDPHQWRV DJHQWHV TXtPLFRV HTXLSDPHQWRV
aparelhos e instrumental odontológico: características, preparo, manipulação, acondicionamento, transporte, uso e descarte. Fluorterapia.
5DGLRORJLDWpFQLFDVGHWRPDGDVUDGLRJUi¿FDVGHXVRRGRQWROyJLFRPHGLGDVGHFRQVHUYDomRGRDSDUHOKRGH5;PHGLGDVGHSURWHomRDR
usuário e operador. Urgências e emergências em saúde bucal. Rotinas auxiliares de Odontologia. Organização do Consultório Odontológico
e Atendimento aos Pacientes. Aspectos éticos e legais em Odontologia. Ergonomia aplicada à Odontologia. Segurança e saúde no trabalho
em serviços de saúde.
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(1)(50(,52 /HJLVODomR SUR¿VVLRQDO /HJLVODomR H 6D~GH 3~EOLFD 3ODQHMDPHQWR H *HVWmR HP 6D~GH 6D~GH S~EOLFD H VD~GH FROHWLYD
3ROtWLFDV1DFLRQDLVGH6D~GH6LVWHPDÒQLFRGH6D~GH3ULQFtSLRVGLUHWUL]HVLQIUDHVWUXWXUDHIXQFLRQDPHQWRGD$WHQomR%iVLFD)XQo}HVH
UHVSRQVDELOLGDGHVQDUHGHGHDWHQomRjVD~GH(GXFDomRHPVD~GH3UHYHQomR3URPRomR3URWHomRH5HFXSHUDomRGD6D~GH9LJLOkQFLDH
SULRULGDGHVHPVD~GH+XPDQL]DomRGD$VVLVWrQFLDj6D~GH$o}HVHSURJUDPDVGHVD~GH6D~GHGDFULDQoDGRHVFRODUGRDGROHVFHQWHGD
PXOKHUGRKRPHPHGRLGRVR'67V$,'6VD~GHPHQWDOWXEHUFXORVHKDQVHQtDVHGLDEHWHVKLSHUWHQVmRGHVQXWULomRLQIDQWLO1RWL¿FDomR
Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a
'RHQoDV'LUHLWRVGRVXVXiULRVGDVD~GH6HJXUDQoDH6D~GHQR7UDEDOKRHP6HUYLoRVGH6D~GHeWLFD3UR¿VVLRQDO/HJLVODomR(QIHUPDgem: Fundamentos de Enfermagem. Administração em Enfermagem. Processo de enfermagem. Anatomia humana. Sinais Vitais. Bases
¿VLROyJLFDVSDUDDSUiWLFDGHHQIHUPDJHP$YDOLDomRGH6D~GH$QDPQHVHH([DPH)tVLFR1HFHVVLGDGHVELRSVLFRVRFLDLVGRLQGLYtGXRQDV
diferentes faixas etárias. Diagnóstico e Cuidado de Enfermagem. Nutrição e Dietética. Administração de medicamentos. Biossegurança.
Prevenção e controle de infecções. Promoção, recuperação e reabilitação da saúde. Segurança do Paciente. Assistência de enfermagem
à criança, ao adulto e ao idoso. Enfermagem Clínica. Enfermagem Materno-Infantil. Enfermagem médico-cirúrgica. Enfermagem e Saúde
Mental. Assistência de enfermagem ao paciente crítico. Enfermagem de emergências. Enfermagem em saúde pública.
)$50$&Ç87,&2/HJLVODomRSUR¿VVLRQDO/HJLVODomRH6D~GH3~EOLFD3ODQHMDPHQWRH*HVWmRHP6D~GH6D~GHS~EOLFDHVD~GHFROHWLYD
3ROtWLFDV1DFLRQDLVGH6D~GH6LVWHPDÒQLFRGH6D~GH3ULQFtSLRVGLUHWUL]HVLQIUDHVWUXWXUDHIXQFLRQDPHQWRGD$WHQomR%iVLFD)XQo}HVH
UHVSRQVDELOLGDGHVQDUHGHGHDWHQomRjVD~GH(GXFDomRHPVD~GH3UHYHQomR3URPRomR3URWHomRH5HFXSHUDomRGD6D~GH9LJLOkQFLDH
SULRULGDGHVHPVD~GH+XPDQL]DomRGD$VVLVWrQFLDj6D~GH$o}HVHSURJUDPDVGHVD~GH1RWL¿FDomR&RPSXOVyULDGHGRHQoDVDJUDYRVH
eventos de saúde pública. Imunizações. Direitos dos usuários da saúde. Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. RENAME.
$VVLVWrQFLD)DUPDFrXWLFDeWLFD3UR¿VVLRQDO/HJLVODomR)DUPDFrXWLFD/HJLVODomR&20(5&,$/$VVLVWrQFLDIDUPDFrXWLFD5HJXODPHQWRGH
%RDV3UiWLFDVHP)DUPiFLD$WULEXLo}HVGRSUR¿VVLRQDOIDUPDFrXWLFRUHVSRQVDELOLGDGHWpFQLFD0DQLSXODomRPHGLFDPHQWRVD)DUPDFRORJLD
Sedativos. Hipnóticos. Psicoestimulantes. Sedativos ansiolíticos. Antipsicóticos. Antidepressivos. Anti-Histamínicos. Vasoconstritores. VasoGLODWDGRUHV$QWLiFLGRV'LJHVWLYRV$QWLWXVVtJHQRV([SHFWRUDQWHV$QWLOLSrPLFRV$QWLGLDEpWLFRV'LXUpWLFRV$QWLLQÀDPDWyULRVORFDLV$QWLSDrasitários. Antifúngicos. Antimicrobianos. Antieptiléticos. Corticosteróides. Interações medicamentosas. Efeitos Adversos. Administração de
Recursos Materiais. Sistemas de Distribuição de Medicamentos. Quimioterapia. Medicamentos Genéricos e Similares. MANIPULAÇÃO: Boas
Práticas em Manipulação. Princípios básicos e conceitos em Farmacotécnica. Formas medicamentosas externas e atividades na pele. Processos de manipulação, vias de administração dos medicamentos. Incompatibilidades físicoquímicas. Cálculos matemáticos em farmácia magistral. Matérias-primas. Sistemas emulsionados. Produtos para limpeza da pele. Cremes, cosméticos. Fabricação de produtos cosméticos.
Higiene do cabelo. Formas farmacêuticas. Desenvolvimento farmacotécnico. Sólidos orais, xaropes, suspensões, soluções orais, sistemas
transdérmicos. Pomadas, cremes, loções, preparações de uso tópico. Legislação farmacêutica.
),6,27(5$3(87$ /HJLVODomR SUR¿VVLRQDO )XQGDPHQWRV GH )LVLRWHUDSLD &RQKHFLPHQWRV DQDW{PLFRV ¿VLROyJLFRV H SDWROyJLFRV GDV DOWHUDo}HVPXVFXORHVTXHOpWLFDVQHXUROyJLFDVHPHQWDLVFDUGLRUUHVSLUDWyULDVDQJLROyJLFDVHSHGLiWULFDVFRQKHFLPHQWRGRVSULQFtSLRVEiVLFRV
GDFLQHVLRORJLD([DPHFOtQLFRItVLFRVHPLRORJLDH[DPHVFRPSOHPHQWDUHVHSODQRGHWUDEDOKRHP¿VLRWHUDSLD)LVLRWHUDSLDJHUDOHIHLWRV
¿VLROyJLFRVLQGLFDo}HVHFRQWUDLQGLFDo}HVGHWHUPRWHUDSLDFULRWHUDSLDKLGURWHUDSLDPDVVRWHUDSLDPHFDQRWHUDSLDFLQHVLRWHUDSLDPRWRUD
HUHVSLUDWyULDHOHWURWHUDSLDPDQLSXODomRYHUWHEUDO)LVLRWHUDSLDHPWUDXPDWRORJLDRUWRSHGLDHUHXPDWRORJLD)LVLRWHUDSLDHPQHXURORJLD
)LVLRWHUDSLDHPJLQHFRORJLDHREVWHWUtFLD)LVLRWHUDSLDHPSHGLDWULDJHULDWULDH1HRQDWRORJLD)LVLRWHUDSLDFDUGLRYDVFXODU$PSXWDomRLQGLFDo}HVHWLSRVGHSUyWHVHHyUWHVHVPDVWHFWRPLDV)LVLRWHUDSLDHPSQHXPRORJLD¿VLRWHUDSLDUHVSLUDWyULD¿VLRWHUDSLDSXOPRQDULQVX¿FLrQFLD
UHVSLUDWyULDDJXGDHFU{QLFDLQIHFomRGRVLVWHPDUHVSLUDWyULR)LVLRWHUDSLDQDVD~GHGRWUDEDOKDGRUFRQFHLWRGHHUJRQRPLDGRHQoDVUHODFLRQDGDVDRWUDEDOKRSUiWLFDVSUHYHQWLYDVQRDPELHQWHGHWUDEDOKR$VVLVWrQFLD¿VLRWHUDSrXWLFDGRPLFLOLDU5LVFRVRFXSDFLRQDLVQD¿VLRWHUDSLD
HVXDSUHYHQomR&yGLJRGHpWLFDHOHJLVODomRSUR¿VVLRQDO
0e',&2±$8',725/HJLVODomRSUR¿VVLRQDO/HJLVODomRH6D~GHS~EOLFD3ODQHMDPHQWRH*HVWmRHP6D~GH6D~GHS~EOLFDHVD~GHFROHWLYD
3ROtWLFDV1DFLRQDLVGH6D~GH6LVWHPDÒQLFRGH6D~GH3ULQFtSLRVGLUHWUL]HVLQIUDHVWUXWXUDHIXQFLRQDPHQWRGD$WHQomR%iVLFD)XQo}HVH
UHVSRQVDELOLGDGHVQDUHGHGHDWHQomRjVD~GH(GXFDomRHPVD~GH3UHYHQomR3URPRomR3URWHomRH5HFXSHUDomRGD6D~GH9LJLOkQFLDH
SULRULGDGHVHPVD~GH+XPDQL]DomRGD$VVLVWrQFLDj6D~GH$o}HVHSURJUDPDVGHVD~GH6D~GHGDFULDQoDGRHVFRODUGRDGROHVFHQWHGD
PXOKHUGRKRPHPHGRLGRVR'67V$,'6VD~GHPHQWDOWXEHUFXORVHKDQVHQtDVHGLDEHWHVKLSHUWHQVmRGHVQXWULomRLQIDQWLO1RWL¿FDomR
Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a
'RHQoDV'LUHLWRVGRVXVXiULRVGDVD~GH6HJXUDQoDH6D~GHQR7UDEDOKRHP6HUYLoRVGH6D~GHeWLFD3UR¿VVLRQDO/HJLVODomR0HGLFLQD
Geral e Especialidade: Anatomia. Embriologia. Fisiologia. Genética. Patologia. Semiologia. Farmacologia. Toxicologia. Medicina baseada em
evidências. Cuidados em Ambiente Hospitalar. Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos.
Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos. Doenças Alérgicas. Doenças Dermatológicas. Doenças do Aparelho Cardiovascular.
Doenças do Aparelho Digestivo. Doenças do Aparelho Respiratório. Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos Bilares e do Pâncreas. Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. Doenças Endócrinas e do Metabolismo. Doenças
Hematológicas e Oncológicas. Doenças Infecciosas e Parasitárias. Doenças Neurológicas. Doenças Nutricionais. Doenças Oculares. Doenças
Ocupacionais e Relacionadas ao Trabalho. Doenças Ósseas. Doenças Psiquiátricas. Doenças Renais e do Trato Urinário. Doenças Reumatológicas. Ginecologia e Obstetrícia. Pediatria Clínica. Geriatria Clínica. Medicina Ambulatorial. Medicina Preventiva. Epidemiologia Clínica.
'H¿QLo}HVGHDXGLWRULD$VVLVWrQFLDPpGLFDFRPSOHPHQWDU1RUPDVWpFQLFDVSDUDDQiOLVHGHSURFHGLPHQWRVFLU~UJLFRVHDPEXODWRULDLV$V
glosas e as cobranças indevidas. Auditor Médico do Sistema Único de Saúde (SUS). Glosa: conceitos, legitimidade, aplicação, fundamentação, motivos.
0e',&2/HJLVODomRSUR¿VVLRQDO/HJLVODomRH6D~GH3~EOLFD3ODQHMDPHQWRH*HVWmRHP6D~GH6D~GHS~EOLFDHVD~GHFROHWLYD3ROtWLFDV
1DFLRQDLVGH6D~GH6LVWHPDÒQLFRGH6D~GH3ULQFtSLRVGLUHWUL]HVLQIUDHVWUXWXUDHIXQFLRQDPHQWRGD$WHQomR%iVLFD)XQo}HVHUHVSRQVDELOLGDGHVQDUHGHGHDWHQomRjVD~GH(GXFDomRHPVD~GH3UHYHQomR3URPRomR3URWHomRH5HFXSHUDomRGD6D~GH9LJLOkQFLDHSULRULGDGHVHPVD~GH+XPDQL]DomRGD$VVLVWrQFLDj6D~GH$o}HVHSURJUDPDVGHVD~GH6D~GHGDFULDQoDGRHVFRODUGRDGROHVFHQWHGD
PXOKHUGRKRPHPHGRLGRVR'67V$,'6VD~GHPHQWDOWXEHUFXORVHKDQVHQtDVHGLDEHWHVKLSHUWHQVmRGHVQXWULomRLQIDQWLO1RWL¿FDomR
Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a
'RHQoDV'LUHLWRVGRVXVXiULRVGDVD~GH6HJXUDQoDH6D~GHQR7UDEDOKRHP6HUYLoRVGH6D~GHeWLFD3UR¿VVLRQDO0HGLFLQD*HUDO$QDtomia. Embriologia. Fisiologia. Genética. Patologia. Semiologia. Farmacologia. Toxicologia. Medicina baseada em evidências. Cuidados em
Ambiente Hospitalar. Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos. Tratamento de Acidentes
por Animais Peçonhentos. Doenças Alérgicas. Doenças Dermatológicas. Doenças do Aparelho Cardiovascular. Doenças do Aparelho Digestivo. Doenças do Aparelho Respiratório. Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos Bilares e do Pâncreas. Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. Doenças Endócrinas e do Metabolismo. Doenças Hematológicas e Oncológicas.
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Doenças Infecciosas e Parasitárias. Doenças Neurológicas. Doenças Nutricionais. Doenças Oculares. Doenças Ocupacionais e Relacionadas
ao Trabalho. Doenças Ósseas. Doenças Psiquiátricas. Doenças Renais e do Trato Urinário. Doenças Reumatológicas. Ginecologia e Obstetrícia. Pediatria Clínica. Geriatria Clínica. Medicina Ambulatorial. Medicina Preventiva. Epidemiologia Clínica.
02725,67$/HJLVODomRSUR¿VVLRQDO&yGLJRGH7UkQVLWR%UDVLOHLURVHXUHJXODPHQWRH5HVROXo}HVGR&2175$1&RQKHFLPHQWRWHyULFRGH
primeiros socorros, restrito apenas às exigências do CONTRAN ou órgão regulamentador de trânsito. Direção defensiva. Conhecimentos
de mecânica. Produtos, materiais, ferramentas e equipamentos de trabalho. Coleta seletiva, separação e destinação correta de resíduos.
Noções de segurança do trabalho, higiene pessoal e do ambiente de trabalho.
1$785Ï/2*2/HJLVODomRSUR¿VVLRQDO3ROtWLFD1DFLRQDOGH3UiWLFDV,QWHJUDWLYDVH&RPSOHPHQWDUHV&RQKHFLPHQWRVVREUHVD~GHS~EOLFD
e o Sistema Único de Saúde. Promoção da saúde coletiva e individual. Conhecimentos em Fundamentação Biológica da área da saúde,
bioética e biossegurança. Principais doenças contemporâneas. Relação terapêutica em Naturologia (Interagência). Princípios fundamentais
da Naturopatia e Terapêuticas Vitalistas. Conhecimentos inerentes à avaliação e procedimentos terapêuticos da Medicina Tradicional Chinesa. Conhecimentos acerca do uso de recursos hídricos e minerais na naturologia e sua aplicação terapêutica. Intervenções terapêuticas a
SDUWLUGDPHGLFLQDERWkQLFD ¿WRWHUDSLDWHUDSLDÀRUDOHDURPDWHUDSLD &RQKHFLPHQWRVDFHUFDGDV3UiWLFDV&RUSRUDLVH7HUDSLDVHP*UXSR
Conhecimentos básicos em Massoterapia. Conhecimentos acerca do paradigma transdisciplinar e da abordagem integral em saúde. Código
GHeWLFDGR3UR¿VVLRQDO1DWXUyORJR&RQKHFLPHQWRVLQHUHQWHVDIXQomRREVHUYDQGRVHDSUiWLFDGRGLDDGLD
1875,&,21,67$/HJLVODomRSUR¿VVLRQDO1XWULHQWHVFRQFHLWRFODVVL¿FDomRIXQo}HVUHTXHULPHQWRVUHFRPHQGDo}HVHIRQWHVDOLPHQWDUHV
$VSHFWRVFOtQLFRVGDFDUrQFLDHGRH[FHVVR'LHWDVQmRFRQYHQFLRQDLV$VSHFWRVDQWURSRPpWULFRVFOtQLFRHELRTXtPLFRGDDYDOLDomRQXWULFLRQDO1XWULomRH¿EUDV8WLOL]DomRGHWDEHODVGHDOLPHQWRV$OLPHQWDomRQDVGLIHUHQWHVIDVHVHPRPHQWRVELROyJLFRV&RQFHLWRLPSRUWkQFLD
SULQFtSLRVHREMHWLYRVGDHGXFDomRQXWULFLRQDO3DSHOTXHGHVHPSHQKDDHGXFDomRQXWULFLRQDOQRVKiELWRVDOLPHQWDUHV$SOLFDomRGHPHLRVH
WpFQLFDVGRSURFHVVRHGXFDWLYR'HVHQYROYLPHQWRHDYDOLDomRGHDWLYLGDGHVHGXFDWLYDVHPQXWULomR0pWRGRVGLUHWRVHLQGLUHWRVGHDYDOLDomR
QXWULFLRQDO7pFQLFDVGHPHGLomR$YDOLDomRGRHVWDGRHVLWXDomRQXWULFLRQDOGDSRSXODomR$OLPHQWRVFRQFHLWRFODVVL¿FDomRFDUDFWHUtVWLFDVJUXSRVGHDOLPHQWRVYDORUQXWULWLYRFDUDFWHUHVRUJDQROpWLFRV6HOHomRHSUHSDURGRVDOLPHQWRV3ODQHMDPHQWRH[HFXomRHDYDOLDomR
GH FDUGiSLRV +LJLHQH GH DOLPHQWRV $QiOLVH PLFURELROyJLFD WR[LFROyJLFD GRV DOLPHQWRV )RQWHV GH FRQWDPLQDomR )DWRUHV H[WUtQVHFRV H
LQWUtQVHFRVTXHFRQGLFLRQDPRGHVHQYROYLPHQWRGHPLFURRUJDQLVPRVQRDOLPHQWR0RGL¿FDo}HVItVLFDVTXtPLFDVHELROyJLFDVGRVDOLPHQWRV
(QIHUPLGDGHVWUDQVPLWLGDVSHORVDOLPHQWRV5HFRPHQGDo}HVQXWULFLRQDLV)XQomRVRFLDOGRVDOLPHQWRV$WLYLGDGHItVLFDHDOLPHQWDomR$OLPHQWDomRYHJHWDULDQDHVXDVLPSOLFDo}HVQXWULFLRQDLV2SHUDo}HVXQLWiULDV&RQVHUYDomRGHDOLPHQWRV(PEDODJHPHPDOLPHQWRV3URFHVVDPHQWRWHFQROyJLFRGHSURGXWRVGHRULJHPYHJHWDOHDQLPDO$QiOLVHVHQVRULDO1XWULomRHPVD~GHS~EOLFD$QiOLVHGRVGLVW~UELRVQXWULFLRQDLVFRPRSUREOHPDVGHVD~GHS~EOLFD3UREOHPDVQXWULFLRQDLVHPSRSXODo}HVHPGHVHQYROYLPHQWR'LHWRWHUDSLD$ERUGDJHPDRSDFLHQWH
KRVSLWDOL]DGR*HQHUDOLGDGHV¿VLRSDWRORJLDH WUDWDPHQWRGDV GLYHUVDV HQIHUPLGDGHV([DPHV ODERUDWRULDLVLPSRUWkQFLDH LQWHUSUHWDomR
6XSRUWHQXWULFLRQDOHQWHUDOHSDUHQWHUDO%URPDWRORJLD$GLWLYRVDOLPHQWDUHV&RQGLPHQWRV3LJPHQWRV(VWXGRTXtPLFREURPDWROyJLFRGRV
DOLPHQWRVSURWHtQDVOLStGLRVHFDUERLGUDWRV9LWDPLQDV0LQHUDLV%HELGDV(QIHUPLGDGHVJDVWURLQWHVWLQDLV'LDEHWH0HOOLWXV(QIHUPLGDGHV
FDUGLRYDVFXODUHV(QIHUPLGDGHVUHQDLV(QIHUPLGDGHVKHSiWLFDV(QIHUPLGDGHVGRVDQJXH(QIHUPLGDGHVGRVLVWHPDP~VFXORHVTXHOpWLFR
5RWLQDVFLU~UJLFDV1XWULomRPDWHUQRLQIDQWLO±$OLPHQWDomRGHQXWUL]ODFWDomROHLWHKXPDQRHFRQVLGHUDo}HVQXWULFLRQDLV$OLPHQWDomRGR
ODFWDQWH DOHLWDPHQWRQDWXUDODUWL¿FLDOHPLVWR $OLPHQWDomRGDFULDQoDQRDQRGHYLGDSUpHVFRODUeWLFD3UR¿VVLRQDO
2'217Ï/2*2/HJLVODomRSUR¿VVLRQDO6D~GH%XFDO&ROHWLYDH1tYHLVGH3UHYHQomR%LRVVHJXUDQoD5DGLRORJLDWpFQLFDUDGLROyJLFDLQWHUSUHWDomRUDGLRJUi¿FDDQDWRPLDUDGLRJUi¿FD&DULRORJLDHWLRORJLDSUHYHQomRHWUDWDPHQWRGDFiULHGHQWDO'HQWtVWLFDVHPLRORJLDGLDJQyVWLFRHWUDWDPHQWRGDVGRHQoDVGRFRPSOH[RGHQWLQRUUDGLFXODUSURWHomRGRFRPSOH[RIUHTXrQFLDSXOSDUPDWHULDLVUHVWDXUDGRUHVWpFQLFDVGH
UHVWDXUDomR3HULRGRQWLDDQDWRPLDGRSHULRGRQWRWHFLGRVSHULRGRQWDLVSUHYHQomRVHPLRORJLDGLDJQyVWLFRFOtQLFRH[DPHVFRPSOHPHQWDUHVDSOLFDGRVDRGLDJQyVWLFRGDVGRHQoDVSHULRGRQWDLVHWUDWDPHQWRVHPSHULRGRQWLDFLUXUJLDSHULRGRQWDOSHULRGRQWLDPpGLFDHSLGHPLRORJLD(QGRGRQWLDDOWHUDo}HVSXOSDUHVHSHULDSLFDLVVHPLRORJLDGLDJQyVWLFRHWUDWDPHQWRWUDWDPHQWRVFRQVHUYDGRUHVGDSROSDWUDXPDWLVPR
DOYpRORGHQWiULR 8UJrQFLDV HP 2GRQWRORJLD WUDXPD GHQWDO KHPRUUDJLD SHULFRURQDULWH DEVFHVVRV GHQWRDOYHRODUHV SXOSLWH DOYHROLWH
(VWRPDWRORJLDVHPLRORJLDVHPLRWpFQLFDGLDJQyVWLFRWUDWDPHQWRHSUHYHQomRGDVDIHFo}HVGHWHFLGRVPROHVHGXURVOHV}HVFDQFHUL]iYHLV
VHPLRORJLD VHPLRWpFQLFD GLDJQyVWLFR SUHYHQomR H WUDWDPHQWR GH QHRSODVLD PDOLJQDV H EHQLJQDV GD FDEHoD H SHVFRoR SDWRORJLD RUDO
Atenção à saúde de pessoas com necessidades especiais. Atendimento de pacientes com doenças sistêmicas crônicas. Atendimento de pacientes com coagulopatias hereditárias. Atendimento de pacientes grávidas. Cariologia: etiopatogenia, diagnóstico, tratamento e prevenção.
Prótese: diagnóstico, planejamento e tratamento. Cirurgia: princípios cirúrgicos, planejamento e técnicas cirúrgicas, frequência e complicao}HV$QHVWHVLRORJLDWpFQLFDVDQHVWpVLFDVLQWUDEXFDLVDQDWRPLDDSOLFDGDDDQHVWHVLRORJLDIDUPDFRORJLDGRVDQHVWpVLFRVORFDLVDFLGHQWHV
HFRPSOLFDo}HVHPDQHVWHVLDRGRQWROyJLFD3UHYHQomR)OXRUWHUDSLDWR[RORJLDGRÀ~RU)OXRURVHGLDJQyVWLFRHWUDWDPHQWR)DUPDFRORJLD
odontológica: Farmacologia e Terapêutica Medicamentosa. Ética Odontológica. Código de Ética Odontológica. Bioética. Odontopediatria:
SUiWLFDV SUHYHQWLYDV HP RGRQWRSHGLDWULD 'HQWtVWLFD YROWDGD SDUD R RGRQWRSHGLDWULD VHPLRORJLD GLDJQyVWLFR H WUDWDPHQWR SURWHomR GR
FRPSOH[RGHQWLQRSXOSDUPDWHULDLVUHVWDXUDGRUHVWpFQLFDGHUHVWDXUDomRDWUDXPiWLFD
36,&Ï/2*2/HJLVODomRSUR¿VVLRQDO/HJLVODomRH6D~GHS~EOLFD3ODQHMDPHQWRH*HVWmRHP6D~GH6D~GHS~EOLFDHVD~GHFROHWLYD3ROtWLFDV1DFLRQDLVGH6D~GH6LVWHPDÒQLFRGH6D~GH3ULQFtSLRVGLUHWUL]HVLQIUDHVWUXWXUDHIXQFLRQDPHQWRGD$WHQomR%iVLFD)XQo}HVH
UHVSRQVDELOLGDGHVQDUHGHGHDWHQomRjVD~GH(GXFDomRHPVD~GH3UHYHQomR3URPRomR3URWHomRH5HFXSHUDomRGD6D~GH9LJLOkQFLDH
SULRULGDGHVHPVD~GH+XPDQL]DomRGD$VVLVWrQFLDj6D~GH$o}HVHSURJUDPDVGHVD~GH6D~GHGDFULDQoDGRHVFRODUGRDGROHVFHQWH
da mulher, do homem e do idoso. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos dos usuários da saúde. Segurança e Saúde
QR7UDEDOKRHP6HUYLoRVGH6D~GHeWLFD3UR¿VVLRQDO3VLFRORJLD3VLFRSDWRORJLDGDFULDQoDDGROHVFHQWHHDGXOWR3VLFRORJLDGRGHVHQYROvimento. Psicodinâmica do indivíduo e do grupo. Principais teorias e autores da psicologia clínica. Teorias da personalidade. Abordagens
psicoterápicas. Processo psicodiagnóstico. Testagem e Avaliação psicológica. Psicologia da Família. Psicologia Escolar e da Aprendizagem
e suas relações com a infância e a adolescência. Epistemologia e Psicologia genéticas. Psicologia Social. Psicologia da Saúde. Psicologia
do Envelhecimento. Transtornos Psicológicos, seu diagnóstico e tratamento. Psicologia do Trabalho e Organizacional. Políticas Públicas de
Saúde Mental. Psicodiagnóstico. Psicoterapias. Psicologia Cultural.
7e&1,&2(0(1)(50$*(0/HJLVODomRSUR¿VVLRQDO1Ro}HVGHDQDWRPLDH¿VLRORJLDKXPDQD6LQDLVYLWDLV1HFHVVLGDGHVKXPDQDVEiVLFDV
oxigenação, nutrição, dietética, hidratação, eliminações, medidas de higiene e conforto, e outras relacionadas à enfermagem. Conhecimentos sobre microbiologia, parasitologia e epidemiologia. Educação, prevenção e controle de infecções em serviços de saúde e na comunidade.
3UHSDURHPDQXVHLRGHPDWHULDLVHVWHULOL]DomRKLJLHQHHSUR¿OD[LD'RHQoDVHPJHUDOSUHYHQomRVLQDLVVLQWRPDVRULHQWDo}HVFXLGDGRV
atendimento aos pacientes, tratamento. Assistência e procedimentos de enfermagem em exames. Preparo do leito, movimentação, transporte e contenção do paciente. Assistência de enfermagem: rotinas, cuidados, técnicas e procedimentos em serviços básicos de saúde,
bem como em clínica-cirúrgica, urgência e emergência e ao paciente crítico. Farmacologia aplicada à enfermagem: cálculo e administração
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de medicação e soluções, bem como suas características e seus efeitos. Prevenção de acidentes e primeiros socorros. Saúde Pública: PoOtWLFDV1DFLRQDLVGH6D~GH6LVWHPDÒQLFRGH6D~GH3ULQFtSLRVGLUHWUL]HVLQIUDHVWUXWXUDHIXQFLRQDPHQWRGD$WHQomR%iVLFD)XQo}HVH
UHVSRQVDELOLGDGHVQDUHGHGHDWHQomRjVD~GH(GXFDomRHPVD~GH3UHYHQomR3URPRomR3URWHomRH5HFXSHUDomRGD6D~GH9LJLOkQFLDH
SULRULGDGHVHPVD~GH+XPDQL]DomRGD$VVLVWrQFLDj6D~GH$o}HVHSURJUDPDVGHVD~GH6D~GHGDFULDQoDGRHVFRODUGRDGROHVFHQWHGD
PXOKHUGRKRPHPHGRLGRVR'67V$,'6VD~GHPHQWDOWXEHUFXORVHKDQVHQtDVHGLDEHWHVKLSHUWHQVmRGHVQXWULomRLQIDQWLO1RWL¿FDomR
&RPSXOVyULDGHGRHQoDVLPXQRORJLDHYDFLQDV3UHYHQomRH&RPEDWHD'RHQoDV'LUHLWRVGRVXVXiULRVGDVD~GH6HJXUDQoDH6D~GHQR
7UDEDOKRHP6HUYLoRVGH6D~GHeWLFD3UR¿VVLRQDO
7(5$3(87$2&83$&,21$//HJLVODomRSUR¿VVLRQDO/HJLVODomRH6D~GH3~EOLFD3ODQHMDPHQWRH*HVWmRHP6D~GH6D~GHS~EOLFDHVD~GH
FROHWLYD3ROtWLFDV1DFLRQDLVGH6D~GH6LVWHPDÒQLFRGH6D~GH3ULQFtSLRVGLUHWUL]HVLQIUDHVWUXWXUDHIXQFLRQDPHQWRGD$WHQomR%iVLFD
)XQo}HVHUHVSRQVDELOLGDGHVQDUHGHGHDWHQomRjVD~GH(GXFDomRHPVD~GH3UHYHQomR3URPRomR3URWHomRH5HFXSHUDomRGD6D~GH
9LJLOkQFLDHSULRULGDGHVHPVD~GH+XPDQL]DomRGD$VVLVWrQFLDj6D~GH$o}HVHSURJUDPDVGHVD~GH6D~GHGDFULDQoDGRHVFRODUGR
adolescente, da mulher, do homem e do idoso. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos dos usuários da saúde. Segurança
H6D~GHQR7UDEDOKRHP6HUYLoRVGH6D~GHeWLFD3UR¿VVLRQDO7HUDSLD2FXSDFLRQDO$QDWRPLDEDVHVGD3VLFRORJLD1HXURORJLDH2UWRSHGLD7HUDSLD2FXSDFLRQDOKLVWyULDIXQGDPHQWRVFRQFHLWRVWpFQLFDVHPRGHORV7HUDSLD2FXSDFLRQDOHDSHVVRDFRPGH¿FLrQFLD7HUDSLD
Ocupacional e saúde do trabalhador. Terapia Ocupacional e Saúde Mental. Ergonomia e Terapia ocupacional. Processos Grupais em Terapia
Ocupacional. Terapia Ocupacional em Pediatria, Geriatria e Gerontologia. Recursos Terapêuticos e Atividades. Avaliações, Planejamento e
Intervenções em Terapia Ocupacional. Reabilitação psicossocial, reabilitação física e reabilitação em geral. Terapia Ocupacional no Tratamento da Disfunção Física.
ANEXO II – REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Cargo

Nível

Requisitos

Assistente de Administração

Médio

Comprovante de conclusão de ensino médio.

Atribuições

Desempenho de funções de atendimento ao público em geral, de desenvolvimento organizacional e suporte técnico e administrativo às unidades organi]DFLRQDLVH[HFXWDUWDUHIDVDX[LOLDUHVTXHHQYROYDPFRQKHFLPHQWRVEiVLFRVGHDWLYLGDGHDGPLQLVWUDWLYDDFRPSDQKDURVVHUYLoRVVREVXDUHVSRQVDELOLGDGH
SURSRUDOWHUQDWLYDVHSURPRYHUDo}HVSDUDRDOFDQFHGRVREMHWLYRVGDRUJDQL]DomRSUHHQFKHUVRERULHQWDomREROHWLQVIRUPXOiULRVHTXDGURVGHPRQVWUDWLYRVJHUDUUHODWyULRVRSHUDFLRQDLVH[HFXWDUDWLYLGDGHVGHDSRLRHPJHUDOWDLVFRPRHIHWXDUUHJLVWURVSUHHQFKHUIRUPXOiULRVHRXWUDVDQRWDo}HVUHODWLYDV
jVDWLYLGDGHVGD$GPLQLVWUDomR0XQLFLSDOLQVHULUHDWXDOL]DUUHJLVWURVHPEDQFRVGHGDGRVHDUTXLYRVGRVVLVWHPDVLQIRUPDWL]DGRVGDVXDiUHDGHDWXDomR
RSHUDURVHTXLSDPHQWRVGLVSRQtYHLVHRVVLVWHPDVHUHFXUVRVLQIRUPDWL]DGRVQDH[HFXomRGHVXDVDWLYLGDGHVUHGLJLUHRXGLJLWDUVRERULHQWDomRVHJXQGR
DVQRUPDVWpFQLFDVTXDOTXHUPRGDOLGDGHGHDWRDGPLQLVWUDWLYRH[HFXWDURXWUDVWDUHIDVFRUUHODWDV

Cargo

Assistente social

Nível

Requisitos

Superior

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de
curso de nível superior em Assistência Social, reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro
no Conselho de Classe.

Atribuições
3ODQHMDUFRRUGHQDUFRQWURODUHDYDOLDUSURJUDPDVHSURMHWRVQDiUHDGR6HUYLoR6RFLDODSOLFDGRVDLQGLYtGXRVJUXSRVHFRPXQLGDGHV(ODERUDUHRX
SDUWLFLSDUGHSURMHWRVGHSHVTXLVDVYLVDQGRjLPSODQWDomRHDPSOLDomRGHVHUYLoRVHVSHFLDOL]DGRVQDiUHDGHGHVHQYROYLPHQWRFRPXQLWiULR3DUWLFLSDUQR
GHVHQYROYLPHQWRGHSHVTXLVDVPpGLFRVRFLDLVHLQWHUSUHWDUMXQWRjHTXLSHGHVD~GHDVLWXDomRVRFLDOGRLQGLYtGXRHVXDIDPtOLD)RUQHFHUGDGRVVRFLDLV
SDUDDHOXFLGDomRGHGLDJQyVWLFRPpGLFRHSHULFLDO'LDJQRVWLFDUHWUDWDUSUREOHPDVVRFLDLVTXHLPSHoDPFRPXQLGDGHVJUXSRVHLQGLYtGXRVGHDWLQJLUHP
XPQtYHOVDWLVIDWyULRGHVD~GH'HVHQYROYHUDWLYLGDGHVTXHYLVHPDSURPRomRSURWHomRHDUHFXSHUDomRGDVD~GHGDSRSXODomRRFXSDQGRVHGDDSOLFDo}HVVRFLDLVFXOWXUDLVHFRQ{PLFDVTXHLQÀXHPGLUHWDPHQWHQDVLWXDomRVD~GHDWUDYpVGDPRELOL]DomRHGHVHQYROYLPHQWRGDVSRWHQFLDOLGDGHVKXPDQDVH
VRFLDLV0RELOL]DUUHFXUVRVGDFRPXQLGDGHSDUDTXHVHMDPGHYLGDPHQWHXWLOL]DGRVHSDUDTXHSRVVDPSURSRUFLRQDURVEHQHItFLRVQHFHVViULRVjSRSXODomR
3URYHUDGHTXDUHFDSDFLWDUUHFXUVRVKXPDQRVLQVWLWXFLRQDLVHRXFRPXQLWiULRVQHFHVViULRVSDUDjUHDOL]DomRGHDWLYLGDGHQDiUHDGR6HUYLoR6RFLDO3DUWLFLSDUGHSURJUDPDVGHWUHLQDPHQWRGHSHVVRDOWpFQLFRHDX[LOLDUSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGDVDo}HVGHHGXFDomRHPVD~GH([HFXWDURXWUDVDWLYLGDGHV
inerentes ao exercício do cargo.
Cargo

Auxiliar de Consultório Dentário

Nível

Requisitos

Médio

Comprovante de conclusão de ensino médio e
diploma de nível técnico da área de Saúde bucal e
registro no Conselho de
Classe.

Atribuições
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2ULHQWDURVSDFLHQWHVVREUHKLJLHQHEXFDOPDUFDUFRQVXOWDVSUHHQFKHUHDQRWDUDV¿FKDVFOtQLFDVPDQWHUHPRUGHPRDUTXLYRHR¿FKiULRFRQWURODUR
PRYLPHQWR¿QDQFHLURUHYHODUHPRQWDUUDGLRJUD¿DVSUHSDUDURSDFLHQWHSDUDRDWHQGLPHQWRDX[LOLDUQRDWHQGLPHQWRDRSDFLHQWHLQVWUXPHQWDOL]DUR
FLUXUJLmRGHQWLVWDHRWpFQLFRHPKLJLHQHGHQWDOMXQWRiFDGHLUDRSHUDWyULDSURPRYHULVRODPHQWRGRFDPSRRSHUDWyULRPDQLSXODUPDWHULDLVGHXVRRGRQWROyJLFRVHOHFLRQDUPROGHLUDVFRQIHFFLRQDUPRGHORVHPJHVVRDSOLFDUPpWRGRVSUHYHQWLYRVSDUDFRQWUROHGDFiULHGHQWDOSURFHGHUDFRQVHUYDomRHD
PDQXWHQomRGRHTXLSDPHQWRRGRQWROyJLFRSDUWLFLSDUHIHWLYDPHQWHGDSROtWLFDGHVD~GHGRPXQLFtSLRDWUDYpVGRVSURJUDPDVLPSODQWDGRVSHOD6HFUHWDULD
0XQLFLSDOGH6D~GHSURFHGHUDOLPSH]DFRQVHUYDomRHPDQXWHQomRGRDPELHQWHGHWUDEDOKR([HFXWDURXWUDVWDUHIDVD¿QV
Cargo

Enfermeiro

Nível

Requisitos

Superior

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de
curso de nível superior em bacharel em Enfermagem, reconhecido pelo Ministério da Educação, e
registro no Conselho de Classe.

Atribuições

3DUWLFLSDUGRSODQHMDPHQWRH[HFXomRHDYDOLDomRGHSODQRVSURJUDPDVGH6D~GH3DUWLFLSDUGDIRUPXODomRGDVQRUPDVHGLUHWUL]HVJHUDLVGRVSURJUDPDV
GHVD~GHGHVHQYROYLGDVSHODLQVWLWXLomR)RUPXODUQRUPDVHGLUHWUL]HVHVSHFt¿FDVGHHQIHUPDJHP2UJDQL]DUHGLULJLUVHUYLoRVGHHQIHUPDJHPHVXDV
DWLYLGDGHVQDLQVWLWXLomR)D]HUFRQVXOWRULDDXGLWRULDHHPLWLUSDUHFHUHVVREUHDPDWpULDGHHQIHUPDJHP'HVHQYROYHUDWLYLGDGHVGHVXSHUYLVmRHPWRGRV
RVQtYHLVDVVLVWHQFLDLV3UHVWDUDVVHVVRULDTXDQGRVROLFLWDGR'HVHQYROYHUHGXFDomRFRQWLQXDGDGHDFRUGRFRPDVQHFHVVLGDGHVLGHQWL¿FDGDV3URPRYHUD
DYDOLDomRSHULyGLFDGDTXDOLGDGHGDDVVLVWrQFLDGDHQIHUPDJHPSUHVWDGD(ODERUDUHH[HFXWDUSROtWLFDGHIRUPDomRGHUHFXUVRVKXPDQRVGHHQIHUPDJHP
GHDFRUGRFRPDVQHFHVVLGDGHVGDLQVWLWXLomR5HDOL]DUFRQVXOWDGHHQIHUPDJHPHSUHVFUHYHUDDVVLVWrQFLDUHTXHULGD)D]HUQRWL¿FDomRGHGRHQoDVWUDQVPLVVtYHLV3DUWLFLSDUGDDWLYLGDGHGHYLJLOkQFLDHSLGHPLROyJLFDGDUDVVLVWrQFLDGHHQIHUPDJHPQRDWHQGLPHQWRjVQHFHVVLGDGHVEiVLFDVGRLQGLYtGXRIDPtOLDHDFRPXQLGDGHGHDFRUGRFRPRVSURJUDPDVHVWDEHOHFLGRVSHODLQVWLWXLomRLGHQWL¿FDUHSUHSDUDUJUXSRVGDFRPXQLGDGHSDUDSDUWLFLSDUGDVDWLYLGDGHV
SUHYHQWLYDVGHVD~GHSURPRYHUHSDUWLFLSDUGHDWLYLGDGHVGHSHVTXLVDRSHUDFLRQDOHGHHVWXGRVHSLGHPLROyJLFRVGHVHQYROYHURXWUDVDWLYLGDGHVD¿QV

Cargo

Farmacêutico

Nível

Requisitos

Superior

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de
curso de nível superior em bacharel em Farmácia,
reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro no Conselho de Classe.

Atribuições
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'HVHPSHQKDUIXQo}HVGHGLVSHQVDomRRXPDQLSXODomRGHIyUPXODVPDJLVWUDLVHIDUPDFRSpLFDV¿VFDOL]DomRSUR¿VVLRQDOVDQLWiULDVSDUWLFLSDUGDHODboração e ou fazer cumprir normas e disposições gerais relativas ao armazenamento, controle de estoque e distribuição de medicamentos, germicidas
HSURGXWRVFRUUHODWRVJDUDQWLQGRVXDTXDOLGDGHHRWLPL]DQGRDWHUDSLDPHGLFDPHQWRVDSDUWLFLSDUGHGLVFXVV}HVWpFQLFDVSDUDVHOHomRHDTXLVLomRGH
PHGLFDPHQWRVJHUPLFLGDVHSURGXWRVFRUUHODWRVJDUDQWLQGRVXDTXDOLGDGHHRWLPL]DQGRDWHUDSLDPHGLFDPHQWRVDHODERUDUPDQXDLVGHSURFHGLPHQWRV
manuais técnicos, formulários e lista de medicamentos, buscando normatizar e operacionalizar o funcionamento da assistência farmacêutica, criando
SDGU}HVWpFQLFRVHVDQLWiULRVGHDFRUGRFRPDOHJLVODomRJHULUUDFLRQDOPHQWHUHFXUVRVPDWHULDLVHKXPDQRVGHIRUPDDGDUJDUDQWLDGHTXDOLGDGHDRV
VHUYLoRVSUHVWDGRVQDiUHDGHPHGLFDPHQWRVDWHQGHURVUHFHLWXiULRVPpGLFRVREVHUYDQGRDOHJDOLGDGHGDUHFHLWDDYDOLDQGRDFRPSDWLELOLGDGHItVLFDH
TXtPLFDEHPFRPRDYHULJXDQGRDGRVHYLDGHDGPLQLVWUDomRGXUDomRGRWUDWDPHQWRHGRVHFXPXODWLYDGRVPHGLFDPHQWRVSUHVFULWRVLQIRUPDUGHIRUPD
clara e compreensiva, sobre o modo correto de administração dos medicamentos, alertando sobre reações adversas e interações medicamentosas com
DOLPHQWRVHRXSURGXWRVLQJHULGRVFRQFRPLWDQWHPHQWHDWXDUQDSURPRomRGDHGXFDomRGRVSUR¿VVLRQDLVGHVD~GHHGHSDFLHQWHVDWXDUFRPRIRQWHGH
LQIRUPDomRVREUHPHGLFDPHQWRVDRVRXWURVSUR¿VVLRQDLVGHVD~GHSDUWLFLSDUGHHTXLSHPXOWLGLVFLSOLQDUFRODERUDQGRQDHODERUDomRH[HFXomRHDYDOLDomR
GHSURJUDPDVGHVD~GHSXEOLFDH[HFXWDUIXQo}HVFRPRUHFRQVWLWXLomRGHPHGLFDPHQWRVSUHSDURGHPLVWXUDVLQWUDYHQRVDVHQXWULomRSDUHQWHQDOIUDFLRQDPHQWRGHGRVHVSURGXomRGHPHGLFDPHQWRVHRXWUDVDWLYLGDGHVSDVVtYHLVGHVHUHPUHDOL]DGDVHDWULEXLo}HVGRIDUPDFrXWLFRDWXDUMXQWRDFHQWUDO
GHHVWHULOL]DomRQDRULHQWDomRGHSURFHVVRVGHGHVLQIHFomRHHVWHULOL]DomRGHPDWHULDLVDWXDUHPIDUPiFLDFOLQLFDSDUWLFLSDUFRPRPHPEURGHFRPLVV}HV
de sua competência como: comissão de farmácia e terapêutica, padronização de medicamentos, comissão de controle de infecção hospitalar, licitações e
SDUHFHUHVWpFQLFRVDWXDUQRFRQWUROHGHTXDOLGDGHGHiJXDVGHFRQVXPRKXPDQRUHVLGXiULDVHFRQWUROHGHRSHUDo}HVGHHVWDomRGHWUDWDPHQWRGHiJXDV
e esgotos domésticos e industriais de piscinas, praias e balneários, desde a coleta de amostras, análises físico químicas e microbiológicas, até emissão e
DVVLQDWXUDGHODXGRVHSDUHFHUHVWpFQLFRVH[HFXWDUHRXVXSHUYLVLRQDUDQiOLVHVItVLFRTXtPLFRVVHQVRULDLVPLFURVFySLFDVWR[LFROyJLFDVPLFURELROyJLFDV
¿WRTXtPLFDVHQVDLRVELROyJLFRVHRXWUDVID]HQGRXVRGHPHWRGRORJLDVHHTXLSDPHQWRVQHFHVViULRVDWXDUHPIDUPiFLDKRPHRSiWLFDGHVGHTXHGHYLGDPHQWHKDELOLWDGRSURJUDPDUVXSHUYLVLRQDULQVSHFLRQDUEHPFRPRUHVSRQGHUWHFQLFDPHQWHSHODUHDOL]DomRGHH[DPHVODERUDWRULDLVFRQWUROHGHTXDOLGDGH
GHLQVXPRVGHQDWXUH]DELROyJLFDTXtPLFDHItVLFDHPLWLQGRODXGRVSDUHFHUHVHGLDJQyVWLFRVID]HUSHVTXLVDVTXDQWLWDWLYDVHTXDOLWDWLYDVHPDPRVWUDV
GHPDWHULDLVGRVH[DPHVUHTXLVLWDGRVFRRUGHQDUH[HFXWDUHVXSHUYLVLRQDUDWLYLGDGHHVSHFt¿FDVGRODERUDWyULRGHDQiOLVHVFOtQLFDVGHVGHDFROHWDGR
PDWHULDOSDUDDQiOLVHDWpHQWUHJDGRODXGR¿QDODRFOLHQWHH[HFXWDUHRXVXSHUYLVLRQDUDQiOLVHVKHPDWROyJLFDVVRUROyJLFDVEDFWHULROyJLFDVSDUDVLWROyJLFDVFRSUROyJLFDVHRXWUDVXWLOL]DQGRVHGHDSDUHOKRVHWpFQLFDVHVSHFt¿FDVDVVXPLUUHVSRQVDELOLGDGHVSHORVODXGRVGRVH[DPHVUHDOL]DGRVQRODERUDWyULR
DVVLQDQGRRVRIHUHFHQGRDVVLPPDLRUFUHGLELOLGDGHHVHJXUDQoDDRUHTXLVLWDQWHRULHQWDUDGLVWULEXLomRGHDWLYLGDGHVSDUDDHTXLSHDX[LOLDUDOpPGHVXpervisionar a utilização e manipulação corretas dos materiais e equipamentos, observando cuidados relativos à higiene e segurança, garantindo qualidade
GRVHUYLoRDVVHVVRUDUDHODERUDomRGHSURMHWRVGHFRQVWUXomRHPRQWDJHPGHiUHDVHVSHFt¿FDVSUHYHUSURYHUHFRQWURODUPDWHULDLVHHTXLSDPHQWRV
HPLWLQGRRSLQLmRWpFQLFDHPVXDDTXLVLomRSDUWLFLSDUGDHTXLSHPXOWLGLVFLSOLQDUFRODERUDQGRQDHODERUDomRGHSURJUDPDVGHVD~GHS~EOLFD]HODUSRUVXD
VHJXUDQoDHGHWHUFHLURVEHPFRPRSHODFRQVHUYDomRHPDQXWHQomRGHPDWHULDLVHHTXLSDPHQWRVGHVHXDPELHQWHGHWUDEDOKRSDUWLFLSDUHPFRPLVV}HV
WpFQLFDVHDXGLWRULDVFRP¿QVGLYHUVRVHPLWLQGRODXGRVHSDUHFHUHVGHVXDFRPSHWrQFLDSDUWLFLSDUHIHWLYDPHQWHGDSROtWLFDGHVD~GHGRPXQLFtSLR
DWUDYpVGRVSURJUDPDVLPSODQWDGRVSHODVHFUHWDULDPXQLFLSDOGHVD~GHGHVHPSHQKDURXWUDVWDUHIDVD¿QV
Cargo

Fisioterapeuta

Nível

Requisitos

Superior

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de
curso de nível superior em bacharel em Fisioterapia, reconhecido pelo Ministério da Educação, e
registro no Conselho de Classe.

Atribuições
3URFHGHURGLDJQyVWLFRGRHVWDGRGHVD~GHGRVSDFLHQWHVLGHQWL¿FDQGRVXDFDSDFLGDGHIXQFLRQDOHPLWLUGLDJQyVWLFRHSURJQyVWLFRGHVLWXDo}HVGHULVFR
SODQHMDUFRQWURODUVXSHUYLVLRQDUHH[HFXWDUWUDWDPHQWRVGHDIHFo}HVVHTXHODUHVYLVDQGRDUHGXomRGDVFRQVHTXrQFLDVGDVSDWRORJLDVVXSHUYLVLRQDU
FRQWURODUWUHLQDUDYDOLDUDVDWLYLGDGHVGDHTXLSHDX[LOLDUHGXFDUWUHLQDUFOLHQWHVQDFRUUHomRGDSRVWXUDUHHGXFDQGRDIXQFLRQDOLGDGHGHyUJmRDIHWDGRV
PDQWHUFRQWURODGRVHDWXDOL]DGRVRVUHJLVWURVGRVGDGRVXVDQGRRVQDHODERUDomRGHUHODWyULRVHVWDWtVWLFRVPDQLSXODUFRQWURODUHRULHQWDULQIRUPDo}HV
PDWHULDLVHHTXLSDPHQWRV¿VLRWHUiSLFRVSDUWLFLSDUGDHTXLSHPXOWLGLVFLSOLQDUQDHODERUDomRSODQHMDPHQWRHH[HFXomRGHDo}HVGHYLJLOkQFLDVDQLWiULD
HSLGHPLROyJLFDHGHVD~GHGRWUDEDOKDGRU]HODUSRUVXDVHJXUDQoDHGHWHUFHLURVEHPFRPRSHODPDQXWHQomRHFRQVHUYDomRGHPDWHULDLVHHTXLSDPHQWRVGHVHXDPELHQWHGHWUDEDOKRSDUWLFLSDUGHDXGLWRULDVHFRPLVV}HVWpFQLFDVHPLWLQGRODXGRVHSDUHFHUHVDVLSHUWLQHQWHVSDUWLFLSDUGDVDo}HVGHVHQYROYLGDVSHODSUHIHLWXUDPXQLFLSDOSDUWLFLSDUHIHWLYDPHQWHGDSROtWLFDGHVD~GHGR0XQLFtSLRDWUDYpVGRVSURJUDPDVLPSODQWDGRVSHOD6HFUHWDULD0XQLFLSDO
GH6D~GHGHVHPSHQKDURXWUDVWDUHIDVD¿QV
Cargo

Médico – Auditor

Nível

Requisitos

Superior

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de
curso de nível superior em bacharel em Medicina,
reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro no Conselho de Classe.

Atribuições

'LULJHDDQiOLVHGHWRGDVDVFRQWDVKRVSLWDODUHVHDPEXODWRULDLVGR686DYDOLDQGRGDGRVHSLGHPLROyJLFRVGR0XQLFtSLRDFRPSDQKDRVFUHGHQFLDPHQWRV
HYLVWRULDVGHQRYRVVHUYLoRVDYDOLDQGRDVFRQGLo}HVWpFQLFDVHRSHUDFLRQDLVSDUDRFXPSULPHQWRGHPHWDVHRXWUDVDWLYLGDGHVDFRPSDQKDRVSURFHVVRV
DGPLQLVWUDWLYRVHPLWLQGRUHODWyULR¿QDODQDOLVDHHPLWHUHODWyULRVTXHVXEVLGLHPR*HVWRUQDWRPDGDGHGHFLV}HVHPLWHUHODWyULRVGHDFRPSDQKDPHQWR
da produção de serviços contratados ou conveniados
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Nível

Requisitos

Superior

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de
curso de nível superior em bacharel em Medicina,
reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro no Conselho de Classe.

Atribuições
([HFXWDUDWLYLGDGHVLQHUHQWHVjSURPRomRSURWHomRHUHFXSHUDomRGDVD~GHVHMDLQGLYLGXDORXFROHWLYDHIHWXDURVDWRVPpGLFRVSDUDRVTXDLVHVWiFDSDFLWDGRSUHVFUHYHURULHQWDUHVXSHUYLVLRQDUWHUDSrXWLFDLQGLFDGDDFRPSDQKDQGRHYROXomRHXVDQGRRVLVWHPDGHUHIHUrQFLDHFRQWUDUHIHUrQFLDLQWHUSUHWDU
UHVXOWDGRVGHH[DPHVVROLFLWDGRVD¿PGHHPLWLUGLDJQyVWLFRSUHFLVRSURFHGHUjQRWL¿FDomRGHGRHQoDVGHQRWL¿FDomRFRPSXOVyULDSDUWLFLSDUGDHTXLSH
multidisciplinar, auxiliando na elaboração do diagnóstico de saúde, objetivando o estabelecimento de prioridades em atividades já implantadas e outras
DVHUHPLPSODQWDGDVPDQWHUVHPSUHDWXDOL]DGDVDVDQRWDo}HVQRSURQWXiULRGRFOLHQWHDQRWDQGRRTXHHOHUHIHUHGLDJQyVWLFRFRQGXWDHHYROXomRGD
GRHQoDSUHVFUHYHUWHUDSLDPHGLFDPHQWRVDRULHQWDQGRGRVDJHPHYLDGHDGPLQLVWUDomRHPLWLUODXGRVHSDUHFHUHVDVLSHUWLQHQWHVTXDQGRGDSDUWLFLSDomRHPDXGLWRULDVHFRPLVV}HVWpFQLFDVDWHQGHUGHWHUPLQDo}HVOHJDLVHPLWLQGRDWHVWDGRVFRQIRUPHDQHFHVVLGDGHGHFDGDFDVRFRODERUDUSDUWLFLSDQGR
na adequação e ou elaboração de programas de saúde, objetivando sistematização e melhora na qualidade dos serviços prestados ( ações de saúde
GHVHQYROYLGDV RULHQWDUHTXLSHWpFQLFDDVVLVWHQFLDOQDVDWLYLGDGHVTXHOKHVIRUHPGHOHJDGDVSDUWLFLSDUHPDo}HVGHYLJLOkQFLDVDQLWiULDHSLGHPLROyJLFD
HGHVD~GHGRWUDEDOKDGRU]HODUSRUVXDSUySULDVHJXUDQoDHGHWHUFHLURVEHPFRPRSHODSUHVHUYDomRHFRQVHUYDomRGHPDWHULDLVHHTXLSDPHQWRVGH
VHXDPELHQWHGHWUDEDOKRDWHQGHUQHFHVVLGDGHVGDUHGHGHVD~GHQDH[HFXomRGHVXDVDWLYLGDGHVREHGHFHQGRDGLUHWUL]HVHVWDEHOHFLGDVSHOD6HFUHWDULD
0XQLFLSDOGH6D~GHFRPD¿QDOLGDGHGHID]HUPHOKRULDQDTXDOLGDGHGRVVHUYLoRVSDUWLFLSDUHIHWLYDPHQWHGDSROtWLFDGHVD~GHGR0XQLFtSLRDWUDYpVGRV
SURJUDPDVLPSODQWDGRVSHOD6HFUHWDULD0XQLFLSDOGH6D~GHHIHWXDUDWHQGLPHQWRQRVVHUYLoRVSUySULRVGD6HFUHWDULDHQRGRPLFtOLRUHVSHLWDURFyGLJRGH
pWLFDPpGLFDFRQWULEXLUSDUDDYDORUL]DomRGRVLVWHPD~QLFRGHVD~GHGHVHPSHQKDURXWUDVWDUHIDVD¿QV
Cargo

Nível

Requisitos

Motorista

Médio

Comprovante de conclusão de ensino médio.

Atribuições
'HVHPSHQKRGHIXQo}HVLQHUHQWHVDSUR¿VVmRGHPRWRULVWDWDLVFRPRGLULJLUYHtFXORVOHYHVHSHVDGRVGDIURWDGDPXQLFLSDOLGDGHUHVSHLWDGDDKDELOLWDomR
SUR¿VVLRQDOUHDOL]DUYLDJHQVR¿FLDLVGHLQWHUHVVHGD$GPLQLVWUDomRFRQGX]LURVYHtFXORVSHVDGRVQDUHDOL]DomRGDVPDLVGLYHUVDVDWLYLGDGHVGD$GPLQLVWUDomR0XQLFLSDO]HODUSHODPDQXWHQomRHFRQVHUYDomRGRVYHtFXORVTXHHVWLYHUHPVREVHXVFXLGDGRVLQIRUPDUDDXWRULGDGHDTXDOHVWiVXERUGLQDGRVREUH
LUUHJXODULGDGHVRXGHIHLWRVQRVYHtFXORVFPRVTXDLVHVWHMDWUDEDOKDQGRIRUQHFHUDVLQIRUPDo}HVQHFHVViULDVjPDQXWHQomRHFRQVHUYDomRGRVYHtFXORV
PDQWHUULJRURVRFRQWUROHVREUHRFRQVXPRGHFRPEXVWtYHLVHSHoDVGRYHtFXORTXHHVWLYHUVREHVXDUHVSRQVDELOLGDGHSUHHQFKHURVIRUPXOiULRVHURWHLURV
GHYLDJHPRXGHWUDEDOKRFRQVRDQWHRUGHPGD$GPLQLVWUDomR0XQLFLSDOH[HFXWDURXWUDVWDUHIDVD¿QV
Cargo

Nível

Requisitos

Naturólogo

Superior

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de
curso de nível superior em bacharel em Naturologia, reconhecido pelo Ministério da Educação.

Atribuições

1DWXUyORJRSDUD¿QVGDSUHVHQWH/HL&RPSOHPHQWDUpRSUR¿VVLRQDOTXHWUDEDOKDFRPDMXQomRGHGLYHUVDVWpFQLFDVWHUDSrXWLFDVFRPR)LWRWHUDSLD7HUDSLDV5HÀH[RORJLD$URPDWHUDSLD*HRWHUDSLD&URPRWHUDSLD7URIRWHUDSLD,ULGRORJLD'UHQDJHP7HUDSLDGDV3HGUDV4XHQWHV$VVLPFDEHUiHQTXDQWRVHUvidor público, na sua área de atuação, desempenhar todas as ações necessárias e cabíveis, não apenas a nível de estudo, mas de projeto e execução, com
vistas a possibilitar que a Administração Pública Municipal, venha a oferecer várias formas naturais de tratamento, para melhoria da qualidade de vida.

Cargo

Nutricionista

Nível

Requisitos

Superior

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de
curso de nível superior em bacharel em Nutrição,
reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro no Conselho de Classe.

Atribuições
3URFHGHUDRSODQHMDPHQWRFRRUGHQDomRHVXSHUYLVmRGHSURJUDPDVHRXVHUYLoRVGHQXWULomRQDViUHDVGHVD~GHHGXFDomRHGRWUDEDOKRHQWUHRXWURV
UHDOL]DUDQiOLVHGHFDUrQFLDVQXWULFLRQDLVDOLPHQWDUHVDOpPGRDSURYHLWDPHQWRFRQYHQLHQWHGHUHFXUVRVGLHWpWLFRVSURFHGHUDRFRQWUROHGHHVWRTXH
SUHSDURFRQVHUYDomRDOpPGDGLVWULEXLomRGHDOLPHQWRVFRQWULEXLUQRGHVHQYROYLPHQWRGHDo}HVHGXFDWLYDVYLVDQGRFRODERUDUQDDTXLVLomRGHKiELWRV
DOLPHQWDUHVDGHTXDGRVGDSRSXODomRSDUWLFLSDUGDHTXLSHPXOWLGLVFLSOLQDUDX[LOLDQGRQRSODQHMDPHQWRHODERUDomRHH[HFXomRGHDo}HVGDYLJLOkQFLDHSLGHPLROyJLFDVDQLWiULDHGHVD~GHGRWUDEDOKDGRU]HODUSRUVXDSUySULDVHJXUDQoDHGHWHUFHLURVEHPFRPRSHODSUHVHUYDomRHFRQVHUYDomRGHPDWHULDLV
HHTXLSDPHQWRVGHWUDEDOKRFXPSULURFyGLJRGHpWLFDSUR¿VVLRQDOSDUWLFLSDUHIHWLYDPHQWHGDSROtWLFDGHVD~GHGRPXQLFtSLRDWUDYpVGRVSURJUDPDVLPSODQWDGRVSHODVHFUHWDULDPXQLFLSDOGHVD~GHSODQHMDUVHUYLoRVHSURJUDPDVGHQXWULomRQRVFDPSRVKRVSLWDODUHVGHVD~GHS~EOLFDHGXFDomRHGHRXWURV
VLPLODUHVRUJDQL]DUFDUGiSLRVHHODERUDUGLHWDVGHVHPSHQKDURXWUDVWDUHIDVD¿QV
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Nível

Requisitos

Superior

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de
curso de nível superior em bacharel em Odontologia, reconhecido pelo Ministério da Educação, e
registro no Conselho de Classe.

Atribuições
3UDWLFDUWRGRVRVDWRVSHUWLQHQWHVjRGRQWRORJLDGHFRUUHQWHVGHFRQKHFLPHQWRVDGTXLULGRVHPFXUVRUHJXODURXHPFXUVRVGHSyVJUDGXDomRSUHVFUHYHUH
DSOLFDUHVSHFLDOLGDGHVIDUPDFrXWLFDVGHXVRLQWHUQRHH[WHUQRLQGLFDGDVHPRGRQWRORJLDDWHVWDUQRVHWRUGHVXDDWLYLGDGHSUR¿VVLRQDOHVWDGRVPyUELGRV
HRXWURVLQFOXVLYHSDUDMXVWL¿FDomRGHIDOWDVDRHPSUHJR LQFLVR,,,FRPUHGDomRGDGDSHODOHLQGH SURFHGHUjSHUtFLDRGRQWROHJDO
HPIRURFLYLOFULPLQDOWUDEDOKLVWDHHPVHGHDGPLQLVWUDWLYDDSOLFDUDQHVWHVLDORFDOHWUXQFXODUDSOLFDUDQDOJHVLDHKLSQRVHGHVGHTXHFRPSURYDGDPHQWH
KDELOLWDGRTXDQGRFRQVWLWXtUHPPHLRVH¿FD]HVSDUDRWUDWDPHQWRDJLUGHIRUPDSUHYHQWLYDWRPDQGRPHGLGDVTXHHYLWHPRXLPSHoDPDHYROXomRGHGRHQoDVEXFDLVSULYLOHJLDUDo}HVTXHEHQH¿FLHPRPDLRUQ~PHURGHSHVVRDVYLDELOL]DQGRSURJUDPDVGHDWHQGLPHQWRTXHXWLOL]HPSHVVRDODX[LOLDUWpFQLFDV
HHTXLSDPHQWRVVLPSOL¿FDGRVWUDEDOKDUHPHTXLSHGRPLQDQGRWpFQLFDVGHDWHQGLPHQWRFOtQLFRH[HFXWDQGRDVWDUHIDVPDLVFRPSOH[DVHFRRUGHQDQGR
HVXSHUYLVLRQDQGRRGHVHPSHQKRGHWpFQLFRVDX[LOLDUHVH[HFXWDURWUDEDOKRFOtQLFRGHVXDH[FOXVLYDFRPSHWrQFLDGHOHJDQGRDWLYLGDGHVPDLVVLPSOHV
DRSHVVRDODX[LOLDUHDTXHODVPDLVFRPSOH[DVDRVQtYHLVHVSHFLDOL]DGRVFRPSHWHQWHVSODQHMDUH[HFXWDUHDYDOLDUDVDWLYLGDGHVFOtQLFDVFRQVLGHUDQGRDV
FDUDFWHUtVWLFDVHSLGHPLROyJLFDVHVyFLRHFRQ{PLFDVGDSRSXODomRDDWHQGHUHRVUHFXUVRVKXPDQRVHPDWHULDLVGLVSRQtYHLVGHVHQYROYHURVSURJUDPDVH
DWLYLGDGHVLPSODQWDGRVSHOD6HFUHWDULD0XQLFLSDOGH6D~GHQDiUHDRGRQWROyJLFDUHVSRQVDELOL]DUVHSHODVLQIRUPDo}HVSUHVWDGDVHP¿FKDVFOtQLFDVGH
pacientes, boletins diários de atendimento odontológico, mapas de produção, encaminhamentos de referência e contra-referência, relatórios das ações e
VHUYLoRVSUHVWDGRVSUHVFULo}HVHTXDLVTXHURXWURVLQVWUXPHQWRVXWLOL]DGRVSHOD6HFUHWDULD0XQLFLSDOGH6D~GHQDiUHDRGRQWROyJLFDSDUWLFLSDUHPDo}HV
GHYLJLOkQFLDVDQLWiULDHSLGHPLROyJLFDHGHVD~GHGHWUDEDOKDGRU]HODUSRUVXDSUySULDVHJXUDQoDHGHWHUFHLURVEHPFRPRSHODSUHVHUYDomRHPDQXWHQomRGHPDWHULDLVHHTXLSDPHQWRVGHVHXDPELHQWHGHWUDEDOKRSDUWLFLSDUGRVSURJUDPDVGHHGXFDomRHPVD~GHSDUWLFLSDUQDHTXLSHPXOWLGLVFLSOLQDU
FRODERUDQGRHPWUHLQDPHQWRVHDX[LOLDQGRQRGHVHQYROYLPHQWRGHSURJUDPDVHDo}HVGHVD~GHGD6HFUHWDULD0XQLFLSDOGH6D~GHDWHQGHUQHFHVVLGDGHV
das Unidades Sanitárias, na execução de suas atividades, obedecendo às diretrizes estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde, visando à melhoria
QDTXDOLGDGHGRVVHUYLoRVHPLWLUODXGRVSDUHFHUHVDWHVWDGRVDHOHSHUWLQHQWHV4XDQGRSDUWLFLSDUGHDXGLWRULDVHFRPLVV}HVWpFQLFDVFXPSULUHID]HU
FXPSULURFyGLJRGHpWLFDRGRQWROyJLFRGHVHPSHQKDURXWUDVWDUHIDVD¿QV
Cargo

Psicólogo

Nível

Requisitos

Superior

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de
curso de nível superior em bacharel em Psicologia, reconhecido pelo Ministério da Educação, e
registro no Conselho de Classe.

Atribuições

Emitir diagnóstico, psicológico e social, através da avaliação da clientela alvo, usando para tanto recursos técnicos e metodológicos apropriados, prestando
DWHQGLPHQWRDFRPSDQKDPHQWRHRXHQFDPLQKDPHQWRDRXWUDVHVSHFLDOLGDGHVSDUWLFLSDUGDHTXLSHPXOWLGLVFLSOLQDUHPSURJUDPDVHDo}HVFRPXQLWiULDV
GHVD~GHREMHWLYDQGRLQWHJUDUDVDo}HVGHVHQYROYLGDVSODQHMDURULHQWDUFRRUGHQDUVXSHUYLVLRQDUDFRPSDQKDUHDYDOLDUDVHVWUDWpJLDVGHLQWHUYHQomRSVLFRVVRFLDOSDUWLQGRGDVQHFHVVLGDGHVGDFOLHQWHODLGHQWL¿FDGDH[HFXWDUDWHQGLPHQWRSVLFRVVRFLDODWUDYpVGHSVLFRWHUDSLDHPVHVV}HVJUXSDLVRXLQGLYLGXDOL]DGDVDWXDUHPSHVTXLVDGDSVLFRORJLDHPUHODomRjVD~GHWUDEDOKRHHGXFDomRHQWUHRXWURVDVSHFWRVSDUWLFLSDUHPDo}HVGHDVVHVVRULDSUHVWDQGR
FRQVXOWRULDHHPLWLQGRSDUHFHUGHQWURGDSHUVSHFWLYDGHVXDiUHDGHDWXDomRSDUWLFLSDUGHDXGLWRULDVHFRPLVV}HVWpFQLFDVHPLWLQGRODXGRVHSDUHFHUHV
TXHOKHIRUHPSHUWLQHQWHVSDUWLFLSDUGRSURJUDPDGHVD~GHPHQWDOH[HUFHQGRDWLYLGDGHVFRPXQLWiULDVREMHWLYDQGRDFDSDFLWDomRHHVFODUHFLPHQWRVDWXDUMXQWRDRVHWRUGHUHFXUVRVKXPDQRVQDiUHDGHUHFUXWDPHQWRHVHOHomRGHSHVVRDOEHPFRPRDFRPSDQKDQGRWUHLQDQGRHUHFLFODQGRVHUYLGRUHV]HODU
SRUVXDVHJXUDQoDHGHWHUFHLURVEHPFRPRSHODSUHVHUYDomRHPDQXWHQomRGHPDWHULDLVHHTXLSDPHQWRVHPVHXDPELHQWHGHWUDEDOKRSDUWLFLSDUQD
HODERUDomRGHQRUPDVHURWLQDVD¿PGHREWHUDGLQDPL]DomRHSDGURQL]DomRGRVVHUYLoRVSDUWLFLSDUGDHIHWLYDPHQWHGDSROtWLFDGHVD~GHGRPXQLFtSLR
DWUDYpVGRVSURJUDPDVLPSODQWDGRVSHOD6HFUHWDULD0XQLFLSDOGH6D~GHGHVHPSHQKDURXWUDVWDUHIDVD¿QV

Cargo

Nível

Requisitos

Técnico em enfermagem

Médio

Comprovante de conclusão de ensino médio e diploma de nível Técnico em enfermagem e registro
no Conselho de Classe.

Atribuições
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([HFXWDUDWLYLGDGHVGHQWURGRVVHWRUHVGHWHUPLQDGRVSHODFKH¿DGHHQIHUPDJHPDIHULUHFRQWURODUVLQDLVYLWDLVXWLOL]DQGRVHGHPDWHULDLVHHTXLSDPHQWRV
DGHTXDGRVSUHSDUDUFOLHQWHVSDUDFRQVXOWDVH[DPHVHRXWURVSURFHGLPHQWRVIDFLOLWDQGRDVXDUHDOL]DomRH[HFXWDUFXUDWLYRVXVDQGRVHXVFRQKHFLPHQWRV
e/ou conhecimentos seguindo prescrições médicas e / ou de enfermagem, proporcionando alívio ao paciente, bem como facilitando a cicatrização de feriPHQWRVVXWXUDVHHVFRULDo}HVDX[LOLDUQRSUHSDURGRPDWHULDOHLQVWUXPHQWDOSDUDHVWHULOL]DomREHPFRPRQDGHVLQIHFomRGHDPELHQWHVHHTXLSDPHQWRV
SHUPLWLQGRPDLRUVHJXUDQoDDRVSURFHGLPHQWRVFRPRH[DPHVWUDWDPHQWRVSHTXHQDVFLUXUJLDVHDWHQGLPHQWRVGHJLQHFRORJLDHREVWHWUtFLDDGPLQLVWUDU
medicamentos por via oral e/ou parenteral, prestando informações aos clientes sobre possíveis reações, além de aplicar vacinas e fazer os devidos regisWURVHPIRUPXOiULRVDSURSULDGRVUHDOL]DUYLVLWDGRPLFLOLDUHODERUDQGRDSyVRUHODWyULRREVHUYDURVFXLGDGRVXQLYHUVDLVHPSURWHomRLQGLYLGXDOFXPSULU
RFyGLJRGHpWLFDGDSUR¿VVmR]HODUSRUVXDVHJXUDQoDHGHWHUFHLURVEHPFRPRSHODSUHVHUYDomRHPDQXWHQomRGHPDWHULDLVHHTXLSDPHQWRVHPVHX
DPELHQWHGHWUDEDOKRH[HFXWDURXWUDVWDUHIDVD¿QV

Cargo

Terapeuta Ocupacional

Nível

Requisitos

Superior

Diploma, devidamente registrado, de conclusão
de curso de nível superior em bacharel em Terapia
Ocupacional, reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro no Conselho de Classe.

Atribuições
3ODQHMDUGHVHQYROYHUHDYDOLDURVSURJUDPDVGHWHUDSLDRFXSDFLRQDOMXQWRDFOLHQWHODGHGLYHUVL¿FDGDIDL[DHWiULDD¿PGHSURPRYHUPHOKRU4XDOLGDGHGH
LQWHJUDomRHQWUHRLQGLYtGXRHRPHLRSDUWLFLSDUGDHTXLSHPXOWLGLVFLSOLQDUQDHODERUDomRGHSODQHMDPHQWRHH[HFXomRGHDWLYLGDGHVGHYLJLOkQFLDVDQLWiULD
HSLGHPLROyJLFDHVD~GHGRWUDEDOKDGRUFRODERUDUQDHODERUDomRHDYDOLDomRGHSHVTXLVDVHSURJUDPDVGHVD~GHEHPFRPRSURPRYHQGRDSUHYHQomRGD
GH¿FLrQFLDItVLFDHPHQWDOJDUDQWLURFRQWUROHHPDQXWHQomRGHLQIRUPDo}HVHLQVWUXPHQWRVYLVDQGRDH¿FLrQFLDGHVXDiUHDSUR¿VVLRQDODVVHVVRUDUHP
SURMHWRVHSURJUDPDVRULHQWDQGRDFRPXQLGDGHDWUDYpVGHVXDSHUVSHFWLYDSUR¿VVLRQDO]HODUSRUVXDSUySULDVHJXUDQoDHGHWHUFHLURVEHPFRPRSHOD
SUHVHUYDomRHFRQVHUYDomRGHPDWHULDLVHHTXLSDPHQWRVGHVHXDPELHQWHGHWUDEDOKRFXPSULURFyGLJRGHpWLFDSUR¿VVLRQDOFXPSULURSODQRPXQLFLSDO
GHVD~GHSDUWLFLSDUHIHWLYDPHQWHGDSROtWLFDGHVD~GHGR0XQLFtSLRDWUDYpVGRVSURJUDPDVLPSODQWDGRVSHOD6HFUHWDULD0XQLFLSDOGH6D~GHGHVHPSHQKDURXWUDVWDUHIDVD¿QV

ANEXO III – CARGOS, VAGAS, CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO
Cargo

Vagas

Salário

Carga Horária Semanal

Auxiliar de Consultório Dentário

06

R$ 1.336,26

40

Assistente de Administração

04

R$ 1.704,20

40

Assistente Social

01

R$ 2.612,05

40

Enfermeiro

09

R$ 3.697,14

40

Farmacêutico

02

R$ 2.895,48

40

Fisioterapeuta

01

R$ 2.612,05

40

Médico (Capacitação de 120 horas
em auditoria)**

01

Médico

07

Motorista

02

R$ 1.704,20

40

Naturóloga

01

R$ 2.612,05

40

Nutricionista

01

R$ 2.612,05

40

Odontólogo

05

R$ 3.889,43

40

Odontólogo

01

R$ 1.944,71

20

Psicólogo

01

R$ 2.612,05

40

Técnico em Enfermagem

08

R$ 1.704,20

40

Terapeuta Ocupacional

01

R$ 2.612,05

40
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Art. 22, § 1º, Inc. I, da LC n°.
20

5*UDWL¿FDomR$VVLduidade e Permanência – ESF, LC
40
n°. 231/2011, LC n°. 271/2013: R$
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Observações (Remuneração):
A remuneração apresentada está condicionada ao atendimento dos requisitos legais vigentes e a carga horária apresentada nesta Tabela.
29HQFLPHQWR%DVHHVWiGH¿QLGRQRSODQRGHFDUJRVHUHPXQHUDomR /&Q 
*UDWL¿FDomRGLVSRVWD/&Q $UW6mRIXQo}HVHVSHFLDLVGHFRQ¿DQoD LGHQWL¿FDomRDWLYLGDGHVHTXDQWLGDGH DTXHODVLGHQWL¿FDGDVQR$QH[R,;GHVWD/HLDVTXDLVGHYHUmRVHUSUHHQFKLGDVH[FOXVLYDPHQWHSRUVHUYLGRUHVHIHWLYRVGHQtYHOVXSHULRURXFRPQtYHOGH
especialização na área de saúde, com capacidade, competência e habilitação compatíveis com a complexidade das funções a serem exerciGDV3HORGHVHPSHQKRGDVDWLYLGDGHVHVSHFLDLVRVHUYLGRUIDUiMXVDXPDJUDWL¿FDomRFRUUHVSRQGHQWHD,GHVHXVYHQFLPHQWRV
SDUDDVIXQo}HVHVSHFLDLVGHFRQ¿DQoDGHPpGLFRDXGLWRUHPpGLFRDXWRUL]DGRU
** Capacitação disposta LC n°. 330/2015. (Art. 22, § 2º Para a designação das funções previstas no § 1º, o servidor deverá comprovar uma
carga horária mínima de 120 (cento e vinte) horas de capacitações e treinamentos em pelo menos uma das áreas de auditoria, controle,
gestão e planejamento do Sistema Único de Saúde. § 3º Para efeitos de ocupação da função especial de auditor de saúde, considerar-se-ão
DSWRVDRFXSDomRGDVIXQo}HVHVSHFLDLVGHFRQ¿DQoDGHVGHTXHUHVSHLWDGDDFDUJDKRUiULDPtQLPDRVVHUYLGRUHVTXHSRVVXtUHPFXUVRV
nas áreas de contabilidade pública, gestão pública, direito público e controle da Administração Pública.
*UDWL¿FDomR$VVLGXLGDGHH3HUPDQrQFLD±(6)/&Q/&Q $UW)LFDFULDGDJUDWL¿FDomRSRUDVVLGXLGDGHH
SHUPDQrQFLDSDUDRVSUR¿VVLRQDLVPpGLFRVGD6HFUHWDULD0XQLFLSDOGH6D~GHGH/DJXQDTXHLQWHJUDPR3URJUDPD)HGHUDO(6)(VWUDWpJLD
6D~GHGD)DPtOLDFRPFDUJDKRUiULDVHPDQDOGH TXDUHQWD KRUDVVHPDQDLV$JUDWL¿FDomRTXHWUDWDRFDSXWGHVWHDUWLJRSRGHUi
VHUSDJDDWpRYDORUPi[LPRGH5 GRLVPLOTXLQKHQWRVUHDLV HWHPSRU¿QDOLGDGHLQFHQWLYDUDSHUPDQrQFLDHDDVVLGXLGDGHGRV
SUR¿VVLRQDLVPpGLFRVQRUHIHULGR3URJUDPD2VFULWpULRVREMHWLYRVGHSDJDPHQWRGRVYDORUHVGDJUDWL¿FDomROLPLWDGDDRYDORUPi[LPR
¿[DGRQRSDUiJUDIRSULPHLURGHVWHDUWLJRVHUmR¿[DGRVSRU'HFUHWRGR3RGHU([HFXWLYR6HUiFRQVLGHUDGRSDUD¿QVGHUHFHELPHQWR
GDJUDWL¿FDomRRUDFULDGDRSHUtRGRGHIUHTrQFLDFRUUHVSRQGHQWHDRPrVGHSDJDPHQWR$JUDWL¿FDomRTXHWUDWDRFDSXWGHVWHDUWLJR
poderá ser paga em valor proporcional à carga horária semanal de trabalho, tendo como parâmetro, o valor máximo de R$ 2.500,00 (dois
mil quinhentos reais), para uma jornada semanal de 40 (quarenta) horas. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 271/2013).
ANEXO IV – CRONOGRAMA CONCURSO
Evento

Datas

Publicação do Edital

21/10/2019

Período de inscrições

28/10/2019 – 27/11/2019

Requerimento de condições especiais

28/10/2019 – 27/11/2019

Deferimento dos requerimentos de condições especiais

06/12/2019

Prazo para Recurso: indeferimento dos requerimentos de condições especiais
Respostas aos recursos: indeferimento dos requerimentos de condições
especiais

07/12/2019 – até as 17h
13/12/2019

Requerimento de isenção da taxa de inscrição

28/10/2019 – 06/11/2019

Deferimento dos requerimentos de pedidos de isenção da taxa de inscrição

13/11/2019

Homologação das inscrições

06/12/2019

Recurso: indeferimento dos requerimentos de inscrição

07/12/2019 – até às 17h

Respostas aos recursos indeferimento dos requerimentos

13/12/2019

Publicação dos locais de prova

13/12/2019

Prova Objetiva

22/12/2019

Publicação do gabarito preliminar

22/12/2019

Recurso: gabarito preliminar

23/12/2019 – até às 17h

Respostas aos recursos gabarito preliminar

13/01/2019

3XEOLFDomRGRJDEDULWRR¿FLDO

13/01/2019

Resultado Final (Preliminar) e convocação dos candidatos para prova prática
(Preliminar)
Recurso: Resultado Final (Preliminar) e convocação dos candidatos para
prova prática (Preliminar)
Respostas aos recursos: Resultado Final (Preliminar) e republicação da
convocação dos candidatos para prova prática
5HSXEOLFDomRGRUHVXOWDGR¿QDO SyVUHFXUVRV ±&$5*266(03529$
PRÁTICA
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13/01/2019
14/01/2019 – 17h
20/01/2019
20/01/2019
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Apresentação do resultado do Exame Toxicológico

03/02/2020

Deferimento dos resultados do Exame Toxicológico

05/02/2020

Recurso: Indeferimento dos resultados do Exame Toxicológico

06/02/2020 – 17h
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Respostas aos recursos indeferimento dos resultados do Exame Toxicológico 10/02/2020
Prova prática

16/02/2020

3XEOLFDomRGRUHVXOWDGR¿QDO 3UHOLPLQDU ±&$5*26&203529$35È7,&$

17/02/2020

5HFXUVRUHVXOWDGR¿QDO 3UHOLPLQDU ±&$5*26&203529$35È7,&$

18/02/2020 – 17h

5HVSRVWDVDRVUHFXUVRVUHVXOWDGR¿QDO 3UHOLPLQDU

21/02/2020

5HSXEOLFDomRGRUHVXOWDGR¿QDO SyVUHFXUVRV ±&$5*26&203529$
PRÁTICA

21/02/2020

PREGÃO 02/2019-FLC
Publicação Nº 2202840

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO 02/2019-FLC
O MUNICÍPIO DE LAGUNA, através da Fundação Lagunense de Cultura, de conformidade com o que estabelece a Lei 10.520/02 e alterações, torna público que fará realizar Processo Licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE,
para a contratação de empresas especializadas para os serviços de som e complementares, para a Semana da Consciência Negra, no dia 04
de novembro de 2019 as 14:00 horas. Informações e documentação encontram-se à disposição dos interessados, no portal laguna.sc.gov.
br, conforme pedido ao e-mail pmlcompras99@gmail.com, telefone (48)3644.0832 ou na sede, sito à rua Osvaldo Cabral – 140 – centro Laguna SC, das 13:00 às 19:00 horas.
Laguna, em 22 de outubro de 2019.
Waldomiro Souza Netto - Pregoeiro
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