ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM

PROCESSO SELETIVO
EDITAL Nº 04/2015
O Prefeito do Município de Nova Erechim – Estado de Santa Catarina, Sr. VOLMIR PIROVANO, no
uso de suas atribuições, torna público que se encontram abertas, no período 26/10/2015 a
23/11/2015, as inscrições para Processo Seletivo destinado à formação de cadastro reserva para
preenchimento de vagas em caráter temporário no quadro do Magistério da Prefeitura Municipal,
que se regerá pelas normas estabelecidas neste Edital e legislação vigente.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, CARGOS E DADOS RELATIVOS.

1.1. Disposições preliminares:
1.1.1. O Edital de Processo Seletivo é disciplinado pelo art. 37, inciso II da Constituição Federal,
Decreto de Nomeação da Comissão de Acompanhamento n ° 289/2015, Estatuto dos Servidores
Públicos, Leis Municipais nº 025/01, LC 109/2015, 100/2014, 1729/2014, 1064/2001, 885/97 e
demais Legislações Pertinentes.
1.1.2. O Processo Seletivo será regido por este edital, supervisionado pela Comissão de
Acompanhamento do Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Nova Erechim – SC, e executado
pelo Instituto de Consultoria em Administração Pública – ICAP, com sede na Rua Duque de Caxias,
nº 340, sala 104, Edifício IP, Maravilha - SC, fone-fax (49)3664-3670, www.icap.net.br.
1.1.3. As respostas aos requerimentos, comunicados, resultados dos recursos, e demais
publicações relativas ao Processo Seletivo serão publicados no site http://www.icap.net.br. E mural e
site da Prefeitura Municipal de Nova Erechim, www.novaerechim.sc.gov.br.
1.1.4. A inscrição no Processo Seletivo implicará, desde logo, a ciência e aceitação pelo candidato
das condições estabelecidas neste edital.
1.1.5. É de responsabilidade do (a) candidato(a) conhecer a legislação mencionada no subitem
1.1.1. do edital e demais determinações referentes ao Processo Seletivo para certificar-se de que
possui todas as condições e pré-requisitos para prestar as provas e documentos necessários
exigidos para o cargo por ocasião da nomeação se aprovado e convocado.
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1.1.5.1 A legislação Municipal de que se refere o subitem 1.1.1 está à disposição do candidato no
site http://www.icap.net.br.

1.1.6. O prazo de validade do Processo Seletivo será de 1 (um) ano, a contar da data da
publicação do ato de sua homologação no Mural da Prefeitura e no endereço eletrônico
http://www.novaerechim.sc.gov.br podendo ser prorrogado, por igual período, desde que haja
interesse da Administração Municipal de Nova Erechim.
1.1.7. São condições para participação no presente Processo Seletivo:
a) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar
amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo
de direitos políticos, nos termos do § 1º, do artigo 12 da Constituição Federal;
b) Estar quite com as obrigações resultantes da legislação eleitoral, e, quando do sexo masculino,
estar quite também, com as obrigações do serviço militar;
c) Ter conhecimento e concordar com todas as exigências contidas neste edital;
d) Possuir o nível de escolaridade e habilitação legal para o exercício da profissão e exigida para o
cargo.
1.1.8. O candidato deve comprovar a idade mínima de 18 anos e a escolaridade/habilitação exigida
no edital no ato da investidura, sob pena de ser automaticamente eliminado do Processo Seletivo.
1.1.9. O Processo Seletivo será realizado em duas etapas:

a) Primeira etapa: PROVA ESCRITA, de caráter classificatório, obrigatória para todos os
cargos.
b) Segunda etapa: PROVA DE TÍTULOS, de caráter classificatório, para todos os cargos.

1.2 Cargos, vagas, carga horária, remuneração e habilitação:
1.2.1. As vagas destinam-se aos cargos abaixo delineados e deverão ser preenchidas por
candidatos que disponham dos requisitos e escolaridade mínima informada no presente Edital, de
acordo com o cargo a que pretendem concorrer, com as seguintes especificações:
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Cargos

Vagas

Carga

Vencimento

Horária

R$ (atualizado)

Habilitação/ Escolaridade

Professor
Ensino *CR
Fundamental

*

*

Licenciatura em Pedagogia,
normal
superior
com
habilitação
em
séries
inicias
do
Ensino
fundamental .

Professor Educação *CR
Infantil

*

*

Licenciatura em Pedagogia,
normal
superior
com
habilitação em Educação
Infantil

Professor de Artes

*CR

*

*

Licenciatura
Plena
em
curso superior de Artes

Professor
de *CR
Educação Física

*

*

Licenciatura
Plena
curso
superior
Educação Física

Professor de Língua * CR
Estrangeira - Inglês

*

*

Licenciatura
Plena em
curso superior em Língua
Inglesa

Professor
de * CR
educação Ecológica

*

*

Licenciatura
Plena
em
curso superior em Ciências
Agrícolas,
Ciências
Agrárias,
Biologia
e
Ciências Naturais.

em
em

* Vencimentos para o professor Habilitado (licenciatura na área) - mês de setembro de 2015:
*40 horas semanais - R$ 2.585,58 , mais o acréscimo de 20% (517,12) regência de classe.
*30 horas semanais R$1.938,42 mais o acréscimo de 20% (387,84) regência de classe.
*20 horas semanais - R$ 1.292,29 , mais o acréscimo de 20% (258,56) regência de classe.
*10 horas semanais - R$ 646,14 , mais o acréscimo de 20% (129,28) regência de classe.
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1.2.1.1. A escolha de vagas dar-se-á por disciplina e por área de atuação, de acordo com a
classificação do candidato, podendo compor seu regime de trabalho com 10 (dez), 20 (vinte), 30
(trinta) ou 40 (quarenta) horas, conforme necessidade do município.

1.2.2. O candidato que inscrever-se para o cargo de Professor de Educação Infantil poderá
também inscrever-se para o cargo de Professor de Ensino Fundamental, desde que
devidamente habilitado para ambos os cargos.

1.2.3. O candidato que inscrever-se para o cargo de Professor de Ensino Fundamental poderá
também inscrever-se para o cargo de Professor de Educação Infantil, desde que devidamente
habilitado para ambos os cargos.

*CADASTRO RESERVA: Cadastro reserva é a seleção de candidatos para vagas que surgirem
dentro do prazo de validade deste processo seletivo para substituições de servidores em
licença legalmente concedidas, programas, convênios e demais situações que objetivem a
contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público, previsto no Art. 37, IX da Constituição Federal e legislação própria
municipal.

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1. As inscrições para o Processo Seletivo somente serão efetuadas pela INTERNET, no
período de 26/10/2015 A 23/11/2015.
2.1.1. Para inscrever-se o candidato deverá seguir os seguintes procedimentos:
a) acessar o endereço eletrônico: www.icap.net.br.
b) Ler e concordar com todas as disposições do presente edital;
c) Preencher integralmente o Requerimento de Inscrição, conferir atentamente os dados informados
e enviá-los via internet, seguindo as instruções;
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d) Imprimir uma cópia do Requerimento de Inscrição;

e) Imprimir o boleto Bancário referente à inscrição e efetuar o seu pagamento nas agências
do Banco do Brasil.
2.2. Para os candidatos que não dispuserem de acesso à internet, a Prefeitura Municipal de Nova
Erechim - SC disponibilizará local com acesso à Internet no endereço a seguir relacionado, no
período das inscrições:
•

Escola Reunida Municipal Professora Lydia Franzon Dondoni, sito à Rua Francisco Ferdinando
Losina, S/N, neste município de Nova Erechim - SC, CEP 89.865-000, atendimento nos dias
úteis, horário das 08H AS 11H e das 13h30min às 17H.

2.2.1. O atendimento aos candidatos é limitado à disponibilidade de pessoal e equipamentos, sendo
que o candidato é o único responsável pelas informações prestadas e demais atos relativos à sua
inscrição.
2.2.2. A Prefeitura Municipal de Nova Erechim e o Instituto ICAP não se responsabilizarão por
solicitação de inscrição não recebida por falhas de comunicação, ou outros fatores de ordem técnica
que impossibilitarem a transferência de dados, impressão de documentos ou pagamento da taxa de
inscrição no prazo determinado.
2.3. O pagamento da inscrição só poderá ser feito mediante a utilização do boleto de pagamento,
com o respectivo código de barras, disponível no endereço eletrônico www.icap.net.br.
2.4. O agendamento do pagamento e o respectivo demonstrativo não se constituem documentos
comprobatórios do pagamento da taxa de inscrição.
2.5. A inscrição somente será confirmada mediante confirmação bancária da quitação do respectivo
boleto de pagamento até a data do respectivo vencimento.
2.6. Será cancelada a inscrição e anulados os atos decorrentes, do candidato que prestar
declarações falsas, inexatas ou que não satisfazer a todas as condições estabelecidas neste edital,
mesmo que o candidato tenha sido aprovado e que o fato seja constatado posteriormente.
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2.7. A inscrição não poderá ser feita pelo correio ou por meio de fac-símile.
2.8. Não será aceita inscrição condicional ou fora do prazo estabelecido.
2.9. Não serão aceitos pedidos de alterações de dados informados quando da inscrição, a não ser a
comunicação de novo endereço que deverá ser feita até o último dia de inscrições no Instituto ICAP,
e após esse período, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Nova
Erechim (SC).
2.10. O candidato poderá inscrever-se para apenas 01 cargo, EXCETO para os cargos de Professor
de Educação Infantil e Professor o Ensino Fundamental. Verificando-se mais de uma inscrição do
mesmo candidato será considerada apenas a inscrição mais recente.

2.11. O valor da taxa de inscrição será de:
R$ 50,00 ( Cinquenta reais) para todos os cargos que exigem nível superior.

2.12. O valor referente ao pagamento da inscrição não será restituído, salvo em caso de
cancelamento do Processo Seletivo, qualquer que seja o motivo ensejado.
2.13. O candidato que preencher os requisitos da Lei Estadual nº 10.567/97 (Doador de Sangue)
poderá requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição neste Processo Seletivo.
2.13.1. Equipara-se a doador de sangue, a pessoa que integre a Associação de doadores e que
contribua, comprovadamente para estimular de forma direta e indireta, a doação.
2.13.2. O requerimento de isenção de pagamento da taxa de inscrição (anexo III) deverá ser dirigido
à Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo do Município de Nova Erechim– SC e
entregue no endereço da Prefeitura Municipal de Nova Erechim/SC, sito à Avenida Francisco
Ferdinando Losina, 139, Centro, juntamente com os seguintes documentos:
a) Cópia do requerimento de inscrição;
b) Comprovante expedido por entidade coletora, credenciada pela União, Estado ou pelo Município,
de que o candidato é doador de sangue, relacionando o número e a data em que foram realizadas

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM

as doações, sendo que não poderá ser inferior a 03 (três) doações anuais. Para ter direito a isenção,
o candidato deve comprovar que realizou, no mínimo, três doações no período de um ano;
c) No caso o subitem 2.10.1.1, documento específico que comprove que o candidato integre a
Associação de doadores de Sangue legalmente constituída e que contribua para estimular de forma
direta e indireta a doação, relacionando, minunciosamente as atividades desenvolvidas pelo
candidato.
2.13.3. A Comissão de Acompanhamento avaliará o pedido de isenção e publicará sua decisão no
mural público da Prefeitura Municipal de Nova Erechim/SC - SC e no site da empresa executora do
certame até o dia 06/11/2015 não sendo encaminhada resposta individual ao candidato, salvo se
solicitado.
2.13.4. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção de pagamento da taxa de inscrição
indeferidos poderão participar do presente Processo Seletivo desde que efetuem o pagamento da
taxa de inscrição até às 23h59min do dia 24 de novembro de 2015.

3. DAS VAGAS RESERVADAS A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS:
3.1. As pessoas portadoras de necessidades especiais amparadas na legislação vigente (Lei
Estadual nº 12870, de 12 de janeiro de 2004 e Decreto Estadual nº 2874. De 15 de dezembro de
2009) poderão, nos termos do edital, concorrer as vagas correspondentes a 5% do total do total das
vagas ofertadas, exclusivamente para cargos que ofereçam mais de 1 (uma) vaga. Havendo
somente 1 (uma) vaga para determinado cargo, esta será disputada em igualdade de condições
entre os concorrentes, sendo que os portadores de necessidades especiais não serão privilegiados
na nomeação.
3.1.1 Considerando tratar-se teste seletivo com cadastro reserva, será convocado 1 (um) candidato
inscrito para as vagas reservadas aos deficientes a cada 19 (dezenove) candidatos inscritos para as
vagas de livre concorrência.
3.1.2 O percentual de vagas referidas no subitem 3.1. será computado com arredondamento das
frações dos percentuais para o número inteiro imediatamente superior.
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3.2. O candidato portador de necessidade especial física que desejar concorrer às vagas definidas
no item 1.2 deverá, no ato da inscrição, declara-se portador de necessidades especiais e anexar
laudo médico emitido nos últimos 12 (doze) meses, atestando a espécie e o grau de deficiência, com
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem
como a provável causa da deficiência. Se aprovado no Processo Seletivo, deverá submeter-se à
perícia médica promovida por equipe multiprofissional designada pela Prefeitura Municipal de Modelo
(SC), que terá decisão terminativa sobre a sua qualificação como portador de necessidades
especiais ou não, e sobre o grau de deficiência, com a finalidade de verificar se a necessidade
especial (deficiência) de que é portador realmente o habilita a ocupar uma das vagas reservadas
(Constituição Federal, art. 37, VIII).
3.2.1. Para cumprimento do exigido no item 3.2, não serão considerados resultados de exames e/ou
outros documentos diferentes dos descritos naquele item.
3.2.2. O candidato que for considerado portador de limitação ou deficiência, após ou concomitante a
perícia contida no item 3.2, será submetido à mesma junta médica, podendo esta se servir de
parecer de outros profissionais e especialidades, para avaliação e certificação da real condição de
adaptabilidade do candidato ao exercício das funções do cargo, considerando os critérios legais de
segurança no trabalho, eficiência do serviço público e mínima oneração do Município para adaptar
equipamentos e meios de comunicação. Concluindo a perícia que a deficiência impede o candidato
ao exercício do cargo, o mesmo será desclassificado.
3.3. O Candidato portador de necessidades especiais que no ato da realização da inscrição não
apresentar o documento exigido no item 3.2 (laudo médico), ou apresentar documento com dados
insuficientes terá sua inscrição indeferida como concorrente inscrito nessa condição.
3.4. O candidato portador de necessidades especiais que tiver sua inscrição indeferida nos termos do
item 3.3, não será excluído do Processo Seletivo, passando, automaticamente, a figurar como
candidato não portador de necessidades especiais.
3.5. A não observância do disposto nos itens anteriores acarretará a perda do direito ao pleito das
vagas reservadas aos candidatos em tais condições.
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3.6. O candidato que, no ato de inscrição, declarar-se portador de necessidades especiais, se
classificado, além de figurar na lista geral de classificação, terá seu nome publicado em relação à
parte.
3.7. As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais que não forem providas por
falta de candidatos serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de
classificação.
3.8. O candidato portador de necessidades especiais, respeitadas as condições dispostas em lei,
participará do Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos no que
concerne ao conteúdo da prova escrita, à avaliação e aos critérios de aprovação, bem como, ao
horário, ao local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.
3.9. Caso o candidato portador de necessidades especiais após a aprovação seja considerado
inapto para o exercício das atribuições do cargo público, não será nomeado/contratado e será
convocado o candidato da mesma condição, classificado imediatamente posterior, na ordem de
classificação.

4. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
4.1. As inscrições que preencherem todas as condições deste Edital serão deferidas e homologadas
pela autoridade competente.
4.2. A relação das inscrições deferidas, das inscrições indeferidas e o ato de homologação serão
publicadas em documento afixado no Mural Público da Prefeitura Municipal de Nova Erechim/SC, e
endereço eletrônico da empresa organizadora do certame www.icap.net.br.

5. DAS PROVAS

5.1. Da prova escrita
5.1.1. A prova escrita será obrigatória a todos os candidatos independente do cargo que irão
concorrer ou de qualquer outra condição.
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5.1.2. O candidato optante por mais de uma disciplina, (Professor Ensino Fundamental e Professor e
Educação Infantil) realizará uma única prova, sendo que a prova terá 10 questões de conhecimentos
específicos para cada área de atuação.

5.1.3. A prova escrita será aplicada para todos os cargos no dia 06 DE DEZEMBRO DE 2015 na
Escola Reunida Municipal Professora Lydia Franzon Dondoni, situada na Avenida Francisco
Ferdinando Losina, 163, Centro, no município de Nova Erechim (SC).

5.1.4. HORÁRIO DAS PROVAS

5.1.4.1. A abertura dos portões para o ingresso dos candidatos será às 08h20min e o
fechamento dos portões será às 08h50min, sendo que a partir deste horário não será mais
permitido a entrada de candidatos, sob qualquer alegação.

5.1.4.2. A prova terá início às 09 horas e término às 12 horas.
5.1.4.3. A prova escrita será composta de questões objetivas, de múltipla escolha, com cinco
alternativas de resposta para cada uma delas, das quais somente uma será a correta, e versará
sobre conhecimentos gerais e conhecimentos específicos compatíveis com o nível de escolaridade e
formação acadêmica, conforme abaixo:
5.1.5. Para todos os cargos de nível superior, ( Professor de Artes, Professor de Educação Física,
Professor Ensino Fundamental e Professor e Educação Infantil) a prova escrita será composta de
10 (dez) questões objetivas de conhecimentos gerais e de 10 (dez) questões objetivas de
conhecimentos específicos, relativa a área de atuação, distribuídas e pontuadas conforme
abaixo:
a) Conhecimentos gerais: 10 questões
Português: 05 questões
Raciocínio Lógico/ Matemática: 03 questões
Estudos Sociais: 02 questões
b) Conhecimentos específicos para a área a qual se inscreveu: 10 questões
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5.1.5.1. À prova escrita será atribuída nota de acordo com a tabela abaixo:
DISCIPLINA

NÚMERO

VALOR POR

TOTAL DE PONTOS

DE

QUESTÃO

(Nota)

10

0,40

4,00

Conhecimentos Específicos

10

0,60

6,00

TOTAL

20

QUESTÕES
Conhecimentos Gerais (Português,
Raciocínio

Lógico/Matemático

e

Estudos Sociais)

10,00

5.1.5.2. Para os cargos de nível superior que optarem por inscrever-se para mais de um cargo
( Professor Ensino fundamental e Professor de Educação Infantil) a prova escrita será composta
de 30 (trinta) questões objetivas, sendo 10 (dez) questões objetivas de conhecimentos gerais,
10 (dez) questões objetivas de conhecimentos específicos na área de Ensino Fundamental e
10 (dez) questões objetivas de conhecimentos específicos na área de Educação Infantil,
distribuídas e pontuadas conforme abaixo:
a) Conhecimento gerais: 10 questões
Português: 05 questões
Raciocínio Lógico/ Matemática: 03 questões
Estudos Sociais: 02 questões
b) Conhecimentos específicos para as áreas a qual se inscreveu: 20 questões
5.1.5.3. À prova escrita será atribuída nota de acordo com a tabela abaixo:
DISCIPLINA

NÚMERO

VALOR POR

TOTAL DE PONTOS

DE

QUESTÃO

(Nota)

0,30

3,00

QUESTÕES
Conhecimentos Gerais (Português,
Raciocínio

Lógico/Matemático

Estudos Sociais)

e

10
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Conhecimentos Específicos Ensino

20

0,35

7,00

Fundamental e Educação Infantil
TOTAL

30

10,00

5.1.5.4. Os conteúdos programáticos sobre os quais versarão as questões da prova escrita estão
publicados no anexo I do presente edital.

5.1.6. Normas para a realização da prova escrita:
5.1.6.1. Os candidatos deverão comparecer no local designado para a realização das provas no
horário e data estabelecidos pelo Edital, com a antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do
horário fixado para o início das provas, munidos de documento de identificação original (com
fotografia) e comprovante de inscrição.

5.1.6.1.1. O boleto bancário NÃO serve como Comprovante de Inscrição.

5.1.6.2. A NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE E COMPROVANTE DE
INSCRIÇÃO, NOS TERMOS DESTE EDITAL IMPEDIRÁ O ACESSO DO CANDIDATO AO LOCAL
DE PROVA.

5.1.6.3. Será vedado o acesso ao portão de entrada do local de prova ao candidato que se
apresentar após o horário determinado no item 5.1.6.1, mesmo que o início da prova tenha
sido postergado por motivo de força maior.
5.1.6.4. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos
Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos
de Bombeiros Militares; pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos,
etc.); passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras
funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal valham como identidade; carteira de
trabalho; carteira nacional de habilitação.
5.1.6.5. Caso o candidato não apresente, no dia de realização das provas, documento de identidade
original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado o documento que ateste o
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registro da ocorrência em órgão policial, com data não superior a 30 dias da data da realização da
prova do Processo Seletivo.
5.1.6.6. Só serão aceitos documentos no prazo de validade e em perfeitas condições, de forma a
permitir, com clareza, a identificação do candidato e sua assinatura.
5.1.6.7. Para a realização da prova escrita os candidatos para os cargos de Professor de Artes,
Professor de Língua estrangeira - Inglês, Professor de educação ecológica e Professor de Educação
Física, receberão um caderno de questões e um cartão de respostas, com o número de questões
especificadas no item 5.1.5. e para os cargos de Professor de Educação Infantil e Professor de
Ensino Fundamental, receberão um caderno de questões e um cartão de respostas, com o número
de questões especificadas no item 5.1.5.1 conforme área de atuação.

5.1.6.8. Antes de iniciar a resolução da prova o candidato deve conferir se o caderno de
questões corresponde ao cargo do qual se inscreveu e se está impresso sem falhas ou
defeitos que possam comprometer a resolução da prova, bem como ler as instruções
relacionadas à marcação das respostas.

5.1.6.8.1. O candidato deverá assinar o cartão de respostas.
5.1.6.9. As respostas das questões da prova escrita deverão ser transcritas para o cartão de
respostas, conforme as instruções constantes na capa do caderno de provas, devendo o candidato
utilizar apenas caneta esferográfica nas cores azul ou preta.
5.1.6.10. O cartão de respostas não será substituído por erro do candidato.
5.1.6.11. O preenchimento do Cartão de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato,
que deverá proceder de conformidade com as instruções específicas contidas neste Edital e capa do
caderno de questões, não sendo permitido que as marcações sejam feitas por outras pessoas, salvo
em caso de que o candidato tenha solicitado condição especial para esse fim, que no caso, o
candidato será acompanhado por fiscal designado pela Comissão de Acompanhamento do Processo
Seletivo.
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5.1.6.12. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas
incorretamente no Cartão de Respostas.
5.1.6.12.1. Serão consideradas marcações incorretas e atribuída nota 0,00 (zero) à questão da
prova escrita que estiver em desacordo com este Edital e com o cartão de respostas, tais como: cuja
resposta não coincida com o gabarito oficial; contenha dupla marcação, marcação rasurada ou
emendada, campo de marcação não preenchido integralmente, ou não estiver assinalado no cartão
resposta.

5.1.6.13. A prova será corrigida unicamente pela marcação feita no cartão de respostas e não
terão validade quaisquer anotações feitas no caderno de questões.
5.1.6.14. A correção dos cartões de respostas será realizada através do processo de leitura
óptica e publicadas no site do ICAP e da Prefeitura Municipal, em data, local e horário
definido no Anexo IV.
5.1.6.15. A divulgação da classificação preliminar por cargo e publicação da classificação
final será divulgada no site da ICAP, em data, local e horário definido no Anexo IV.
5.1.7. Ao terminar a prova o candidato, obrigatoriamente, entregará ao fiscal de sala o caderno de
questões e cartão de respostas.
5.1.7.1. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após transcorrido, no mínimo, 1
(uma) hora do seu início.
5.1.7.2. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua
realização, acompanhado de um fiscal.
5.1.7.3. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das
provas em virtude de afastamento de candidato da sala de prova.

5.1.7.4. Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala, só poderão entregar a prova e o cartão
resposta ao mesmo tempo, e retirarem-se do local, após assinarem, juntamente com os fiscais
de sala e pelo menos um membro da Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo, o
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verso de todos os cartões-respostas, envelopes lacrados que os mesmos serão
acondicionados, a lista de presença e a Ata, na qual constarão as ocorrências relativas à
prova, tais como: candidatos faltantes, cartões respostas rasurados ou com questões não
assinaladas.
5.1.7.5. No dia de realização da prova não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de
aplicação das provas e/ou autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas.

5.1.7.6. O caderno de questões e os gabaritos provisórios serão publicados após as 20 horas
do dia da realização das provas (06/12/2015) no site da empresa organizadora do certame
www.icap.net.br.
5.1.7.7. O Município de Nova Erechim - SC, e a empresa organizadora do certame, não assumem
qualquer responsabilidade quanto ao transporte, alimentação e/ou alojamento dos candidatos,
quando da realização da prova escrita.

5.1.8. Materiais permitidos no local de prova:
5.1.8.1. O candidato pode ter no local de prova, unicamente:
a) Documento de identificação;
b) Cópia do Requerimento de Inscrição;
c) Caneta de material transparente com tinta de cor azul ou preta;
d) Água acondicionada em vasilhame fabricado em material transparente sem qualquer etiqueta ou
rótulo.
5.1.8.2. Recomenda-se ao candidato que não traga para o local de prova qualquer material não
permitido. Se os trouxer, deve entregar todos os materiais, equipamentos e utensílios não
autorizados aos fiscais da sala antes do início da prova.
5.1.8.3. O Município de Nova Erechim- SC e o Instituto ICAP não assumem qualquer
responsabilidade pelo extravio de qualquer material trazido ao local de prova.
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5.1.9. É vedado durante a realização das provas:
a) Ingerir qualquer tipo de alimentos, exceto água, conforme item 5.1.8.1.
b) Fumar;
c) Comunicação entre os candidatos;
d) Consulta a materiais (livros, revistas, apostilas, etc);
e) Porte ou uso de qualquer equipamento eletrônico, como telefone celular, tablet, notebook, bip,
calculadora, máquina fotográfica, etc,

5.1.10. Poderá ser excluído do Processo Seletivo o candidato que:
a) apresentar-se após o horário estabelecido, não se admitindo qualquer tolerância;
b) apresentar-se em local diferente da convocação oficial;
c) não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado;
d) não apresentar documento que bem o identifique;
e) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal;
f) ausentar-se do local de provas antes de decorridos 1 (uma) hora do início das provas;
g) ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas, Caderno de Questões ou outros
materiais não permitidos;
h) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte;
i) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
j) não devolver integralmente o material recebido;
k) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro, anotação,
impresso, não permitido ou máquina calculadora ou similar;
l) estiver fazendo uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação (bip, telefone
celular, relógios digitais, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador,
smartphone ou outros equipamentos similares), bem como protetores auriculares;
m) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.
5.1.10.1. Os aparelhos eletrônicos deverão ser desligados e acondicionados em local indicado
pelos fiscais no momento da realização prova, e assim permanecer até a saída do candidato do
local de prova.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM

5.1.11. Os pertences pessoais dos candidatos deverão ser acomodados em local a ser indicado
pelos fiscais de sala de prova, onde deverão ficar durante todo o período de permanência dos
candidatos na sala de prova.

5.3. DA PROVA DE TÍTULOS
5.3.1. A prova de títulos constitui-se pela análise e pontuação de certificados e/ou diplomas de curso
de especialização em nível pós-graduação e mestrado.
5.3.2. Poderão participar da prova com valoração de Títulos os candidatos inscritos no Processo
Seletivo para os cargos de Professor de Ensino Fundamental, Professor de Educação Infantil,
Professor de Artes e Professor de Educação Física.
5.3.3. Para participar da Prova de Títulos o candidato deverá entregar, imediatamente após a
prova escrita, no mesmo endereço da realização da prova escrita – Sala de Coordenação,
cópia fotostática (Xerox) do título de pós-graduação acompanhado do histórico escolar (se
for o caso), organizados em uma pasta ou grampeados na seguinte ordem:
a) Requerimento anexo ao presente edital (Anexo V) devidamente preenchido e assinado.
b)

Cópia

xerográfica

do

documento

comprobatório

dos

cursos

pós-graduação

(especialização, mestrado ou doutorado).
5.3.4. O candidato declara, no requerimento (anexo V), que os documentos apresentados são
cópias fiéis dos originais e que quando solicitado deverá apresentar os originais, ciente de que a
constatação de qualquer irregularidade implicará na exclusão do candidato do processo seletivo.
5.3.5. Os títulos não serão avaliados e computados no momento da entrega, o responsável pelo
protocolo receberá os títulos que posteriormente serão avaliados pela Banca Examinadora do
Processo Seletivo.

5.3.6. DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS:

CERTIFICADOS OU DIPLOMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO
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TÍTULOS

PONTOS

DE

CADA TÍTULO
Diploma ou certificado de curso de pós-graduação, acompanhado do histórico 0,50
escolar, em nível de Especialização Lato Sensu, na disciplina/área, para a qual
se inscreveu.
Diploma ou certificado de curso de pós-graduação, acompanhado do histórico 0,50
escolar, em nível de Mestrado, na disciplina/área, para a qual se inscreveu.
Pontuação máxima atribuída aos títulos (diplomas ou certificados de cursos pós-graduação)
1,00

5.3.7. O máximo de pontos obtidos na prova de títulos será “1,00 (um) ponto”.
5.3.8. Caso o candidato apresente títulos em número maior do máximo admitido (um ponto) não
serão considerados os títulos excedentes.

5.3.9. Não serão pontuados os títulos que constituírem requisito básico para o exercício
do cargo.

5.3.10. Será somente pontuado um título para cada nível de especialização (pósgraduação e mestrado).
5.3.11. Os pontos dos títulos serão contados apenas para efeito de “classificação”.
5.3.12. A nota da Prova de Títulos será o número de pontos obtidos segundo a tabela acima.
5.3.13. A nota da prova de títulos será somada à da prova escrita para apuração da nota final do
candidato.
5.3.14. Os títulos obtidos no exterior deverão ser validados por instituição nacional, na forma da lei, e
se redigidos em língua estrangeira devem estar acompanhados por tradução feita por tradutor oficial.
5.3.15. Não serão pontuados os títulos apresentados em número excedente ao previsto no edital.
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5.3.16. Não serão pontuadas certidões, atestados ou quaisquer outros documentos que não sejam
certificados ou diplomas emitidos na forma da lei e de acordo com as normas do edital.
5.3.17. A apresentação de títulos é de iniciativa do candidato sendo que os títulos poderão ser
validados ou recusados conforme especificação no presente Edital.

6. NOTA FINAL E CLASSIFICAÇÃO
6.1. A nota final (NF) será obtida conforme abaixo, considerando o número de questões e o valor a
elas atribuído constante nas tabelas dos itens 5.1.5. e 5.1.5.1.
NF= NPE
Sendo:
NF = NPE + NPT
Sendo:
NF = Nota final
NPE = Nota Prova Escrita
NPT= Nota da prova de títulos

6.2. A lista final de classificação do Processo Seletivo apresentará todos os candidatos classificados,
por cargo, na ordem decrescente, da(s) nota(s) obtida(s).

6.3. A escolha de vagas dar-se-á por disciplina e área de atuação, de acordo com a classificação do
candidato, podendo compor seu regime de trabalho com 10 (dez), 20 (vinte), 30 (trinta) ou 40
(quarenta) horas, conforme necessidade do município.
6.4. Ocorrendo empate na nota final será aplicado para o desempate, o disposto no parágrafo único
do artigo 27 da Lei Federal 10.741/03, para os candidatos que se enquadrarem na condição de
idoso nos termos do Artigo 1º da mencionada Lei (possuírem 60 anos completos ou mais).

6.5. Para os candidatos não amparados no item anterior, o desempate será conforme abaixo:
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a) Maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos;
b) Maior número de acertos nas questões de Português;
c) Maior número de acertos nas questões de conhecimentos gerais – raciocínio lógico / matemática
e estudos sociais.
d) Tiver Maior idade contada com base na idade em dia, meses e anos no dia da realização da
prova escrita;
e) Tiver maior número de dependentes;
f) sorteio.
6.6. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que zerar a prova escrita.
7. DOS GABARITOS: PROVISÓRIOS E DEFINITIVOS
7.1. O gabarito provisório será divulgado após as 20 horas do dia da realização das provas
(06/12/2015) no site da empresa organizadora do certame www.icap.net.br.
7.2. Da publicação do gabarito definitivo não caberá qualquer outro tipo de revisão ou recurso
administrativo.

8. DOS RECURSOS/REQUERIMENTOS
8.1.

Caberão recursos do indeferimento da inscrição, gabarito provisório e conteúdo da prova

escrita, da nota das provas escritas, da prova prática e títulos/tempo de serviço, e do resultado da
classificação preliminar do processo seletivo, que deverão ser interpostos até às 18 horas do
segundo dia útil subsequente à publicação no sitio www.icap.net.br, dos resultados contra os
quais deseja o candidato recorrer.
8.1.1. Para a interposição dos mesmos o candidato deverá seguir os seguintes procedimentos:
a) Acessar o endereço eletrônico: www.icap.net.br e clicar no link Concursos/ Processo
Seletivo.
b) Acessar o link do Processo Seletivo do Município de Nova Erechim - SC e clicar em
“recursos e requerimentos”.
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c) Preencher online o formulário de recursos e enviá-lo via internet, seguindo as instruções
nele contidas.
d) Os recursos interpostos a diferentes questões devem ser formulados em diferentes
formulários, sendo, um formulário para cada questão. Caso o candidato apresentar recurso de
mais de uma questão num mesmo formulário, será apreciado apenas o recurso da primeira
questão apresentada no formulário.
8.1.2.

O recurso/requerimento interposto fora do respectivo prazo ou em branco não serão

conhecidos e os inconsistentes não serão providos.
8.1.3. Os recursos que dizem respeito às provas e aos resultados dela decorrentes serão apreciados
pela Banca Examinadora da empresa executora do Processo Seletivo.
8.1.4. Não serão aceitos pedidos ou recursos encaminhados por fax, correio eletrônico, ou qualquer
outra forma diferente dos procedimentos especificados no edital.
8.1.5. O resultado do julgamento dos recursos será publicado após o término do prazo para a
apresentação dos mesmos, no site da empresa executora do Processo Seletivo, www.icap.net.br.
8.1.6. A íntegra da decisão do recurso e seus fundamentos exarados pela banca examinadora serão
enviados ao candidato por e-mail ou para outro endereço válido informado no formulário de
inscrição.
8.1.7. A questão anulada será considerada como respondida corretamente para todos os candidatos,
do referido Cargo, independente de terem recorrido.
8.1.8. Se houver alteração do gabarito provisório, por força de impugnações ou recursos
considerados procedentes, os gabaritos dos candidatos do referido cargo serão corrigidos de acordo
com as alterações efetuadas pela Banca Examinadora.
8.1.9. Não serão aceitas sobreposições de recursos apresentados pelo mesmo candidato com
finalidade de acrescentar ou modificar a redação, argumentação ou comprovação ao requerimento
anterior, independente de vigência de prazo.
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8.1.10. A decisão exarada nos recursos pela Banca Examinadora é irrecorrível na esfera
administrativa.

8.1.11. Se do julgamento dos recursos resultar na alteração do resultado final e respectiva
classificação, nova ata de resultado final será publicada.

9. DO PROVIMENTO
9.1. A nomeação é de competência do Prefeito do Município de Nova Erechim - SC, segundo
interesse e conveniência do Poder Executivo Municipal.
9.2. O provimento das vagas obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos e a
contratação se dará sob o regime estatutário, vinculado ao Regime Geral da Previdência Social, nos
termos da Legislação Municipal Vigente.
9.3. O candidato será investido no cargo se atender às seguintes exigências:
a) nacionalidade brasileira ou equiparada;
b) o gozo dos direitos políticos;
c) haver cumprido as obrigações militares;
d) haver cumprido as obrigações eleitorais;
e) idade mínima de 18 (dezoito) anos
f) apresentar certidão negativa de antecedentes criminais;
g) apresentação da declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio, no ato em que o
servidor tomar posse;
h) declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública.
9.4. Apresentar outros documentos que se fizerem necessários à época da posse, conforme a
legislação municipal em vigor.
9.5. A inexatidão das informações e/ou irregularidades nos documentos, ainda que verificados
posteriormente ao provimento, ocasionarão sua exoneração.
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9.6. O candidato deverá manter atualizado seu endereço no Departamento de Pessoal da Prefeitura
Municipal de Nova Erechim – SC.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. As publicações sobre o Processo Seletivo serão afixadas no Mural Público da Prefeitura
Municipal de Nova Erechim - SC, no seu endereço eletrônico, www.novaerechm.sc.gov.br, e no
endereço eletrônico da empresa executora, www.icap.net.br.
10.2. Decorrido o prazo da homologação do Processo Seletivo, a empresa contratada entregará ao
Município de Nova Erechim – SC todos os registros escritos originais gerados no certame (fichas de
inscrição, cadernos de questões da prova escrita, listas de presença, termos de abertura de
envelopes de provas, termos de lacre de envelopes, atas de ocorrências por sala, recursos e
respostas da banca examinadora), exceto os cartões respostas.
10.3. O Foro para dirimir qualquer questão relacionada com o presente Processo Seletivo é o da
Comarca de Pinhalzinho (SC).
10.4. Os casos não previstos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de
Acompanhamento do Processo Seletivo do Município de Nova Erechim – SC em conjunto com a
empresa contratada pela execução do mesmo – ICAP – Instituto de Consultoria em Administração
Pública.
10.5. Fica delegada competência à empresa ICAP – Instituto de Consultoria em Administração
Pública para: receber, deferir, indeferir as inscrições; publicar o documento da homologação das
inscrições; elaborar, aplicar, corrigir e avaliar as provas escritas, apreciar os recursos previstos no
item 8 deste Edital; apresentar o relatório final com a classificação dos candidatos e

prestar

informações sobre o Processo Seletivo.
10.6. É de competência do Prefeito Municipal de Nova Erechim – SC a homologação do resultado
final do Processo Seletivo.
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10.7. O Prefeito do Município de Nova Erechim – SC poderá, antes da homologação, suspender,
anular ou cancelar o Processo Seletivo, não assistindo aos candidatos nenhum direito a
reclamações.
10.8. É vedada a inscrição neste Processo Seletivo de quaisquer membros da Comissão de
Acompanhamento do Processo Seletivo do Município de Nova Erechim, SC e do Instituto ICAP.
10.9. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
Anexo I.

Atribuições aos Cargos.

Anexo II.

Conteúdo programático.

Anexo III.

Requerimento pedido de isenção de taxa de inscrição.

Anexo IV.

Cronograma.

Anexo V.

Formulário de Títulos.

Nova Erechim (SC), 26 de outubro de 2015.

VOLMIR PIROVANO
Prefeito do Município de Nova Erechim
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ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA.
FÍSICA
Participar da elaboração da proposta pedagógica do
do estabelecimento de ensino;
Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do
estabelecimento de ensino; Zelar pela aprendizagem dos alunos, dando condições
para a manutenção da saúde física e psíquica dos alunos. Estabelecer estratégicas
estrat
de recuperação área os alunos de menor rendimento; Ministrar os dias letivos e
horas aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados
ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional; Colaborar com as
atividadess de articulação da escola com as famílias e a comunidade nos horários
determinados pela escola; Executar o trabalho
traba ho diário de forma a se vivenciar um
clima de respeito mútuo e de relações que conduzam à aprendizagem; Manter com
os colegas o espírito de colaboração
olaboração e solidariedade indispensável à eficiência da
obra educativa/ Realizar com clareza, precisão e presteza, toda escrituração à
execução da programação e freqüência e aproveitamento dos alunos; Zelar pela
conservação dos bens materiais, limpeza e o bom nome da escola; Executar as
demais normas estabelecidas no regimento escolar, nas diretrizes emanadas dos
órgãos superiores e legislação federal, estadual e municipal; Zelar pela conservação
do patrimônio público; Desenvolver seu trabalho dentro dos princípios éticos e
morais, comprometimento, responsabilidade, assiduidade, iniciativa, produtividade,
respeito; Participar de cursos de formação continuada, congressos, palestras
realizadas e ou autorizadas pela secretária Municipal de educação, mantendo-se
manten
atualizados; Ter ética nas relações de trabalho, bem como nas relações inter
pessoais; Manter seu local de trabalho organizado; Estudar e propor à base da
vivencia adquirida no desempenho
das atribuições, medidas destinadas a
simplificar o trabalho e a redução do custo das operações.
PROFESSOR DE ARTES
Possuir formação de Educador, conhecimento do conteúdo, capacidade de trabalho
e habilidades metodológicas e didáticas; testemunhar idoneidade moral e social,
demostrando maturidade no trabalho com os alunos; Participar da elaboração da
proposta pedagógica do estabelecimento; Seguir as diretrizes educacionais do
estabelecimento e da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esporte,
comprometendo-se
se em não apenas aceita-las,
aceita las, mas também a integrar a ação
pedagógica
ógica na consecução dos fins e objetivos; ministrar aulas garantindo a
efetivação do processo ensino aprendizagem e o Projeto Político Pedagógico da
Unidade Escolar; Executar o trabalho diário, de forma a se vivenciar um clima de
respeito mútuo e de relações
relações que conduzam à aprendizagem; Elaborar programas,
planos de curso e planos de aula no que for de sua competência, de conformidade
com as diretrizes metodológicas da escola e com legislação vigente; Avaliar o
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desempenho dos alunos, atribuindo-lhes
atribuindo
notas ou
u conceitos nos prazos fixados;
Manter com os colegas o espírito de colaboração e solidariedade indispensáveis à
eficácia da obra educativa; Promover experiências de Ensino aprendizagem
diversificadas para atender as diferenças individuais; Promover recuperações
recupe
preventivas e paralelas e/ou atividades de complementação, aperfeiçoamento e
aprofundamento, conforme as exigências dos diagnósticos de avaliações;
comparecer pontualmente às aulas, festividades, reuniões pedagógicas, conselhos,
atividades extraclasse,
se, treinamentos, palestras e outras promoções, convocado pela
direção da Escola ou pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte;
Cumprir e fazer cumprir fielmente os horários e calendário escolar; Zelas pela
disciplina dentro e fora da sala de aula, tratando os alunos com urbanidade; Realizar
com clareza, precisão e presteza, toda a escrituração referente à execução da
programação, frequência e aprovação dos alunos; Zelar pela conservação, limpeza
e o bom nome da Escola, bem como a conservação dos bens materiais;
Encaminhar aos serviços competentes os casos de indisciplina ocorridos, após sua
própria advertência; Solicitar à Direção e participar de reuniões com os pais e seus
alunos; Acompanhar o desenvolvimento dos seus alunos, comunicando à Direção
Di
e
ao Serviço de Orientação Educacional; Executar as normas estabelecidas no
Regimento Escolar, nas diretrizes emanadas dos órgãos superiores e na legislação
vigente.

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Participar da elaboração da proposta pedagógica do
do estabelecimento de ensino;
Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do
estabelecimento de ensino; Zelar pela aprendizagem dos alunos, dando condições
para a manutenção da saúde física e psíquica dos alunos. Estabelecer estratégicas
estrat
de recuperação área os alunos de menor rendimento; Ministrar os dias letivos e
horas aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados
ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional; Colaborar com as
atividadess de articulação da escola com as famílias e a comunidade nos horários
determinados pela escola; Executar o trabalho
traba ho diário de forma a se vivenciar um
clima de respeito mútuo e de relações que conduzam à aprendizagem; Manter com
os colegas o espírito de colaboração
olaboração e solidariedade indispensável à eficiência da
obra educativa/ Realizar com clareza, precisão e presteza, toda escrituração à
execução da programação e freqüência e aproveitamento dos alunos; Zelar pela
conservação dos bens materiais, limpeza e o bom nome da escola; Executar as
demais normas estabelecidas no regimento escolar, nas diretrizes emanadas dos
órgãos superiores e legislação federal, estadual e municipal; Zelar pela conservação
do patrimônio público; Desenvolver seu trabalho dentro dos princípios éticos e
morais, comprometimento, responsabilidade, assiduidade, iniciativa, produtividade,
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respeito; Participar de cursos de formação continuada, congressos, palestras
realizadas e ou autorizadas pela secretária Municipal de educação, mantendo-se
manten
atualizados; Ter ética nas relações de trabalho, bem como nas relações inter
pessoais; Manter seu local de trabalho organizado; Estudar e propor à base da
vivencia adquirida no desempenho
das atribuições, medidas destinadas a
simplificar o trabalho e a redução do custo das operações.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do
estabelecimento de ensino; Zelar pela aprendizagem dos alunos, dando condições
para a manutenção da saúde física e psíquica dos alunos. Estabelecer estratégicas
de recuperação área os alunos de menor rendimento; Ministrar os dias letivos e
horas aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados
ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento
desenvolvimento profissional; Colaborar com as
atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade nos horários
determinados pela escola; Executar o trabalho diário de forma a se vivenciar um
clima de respeito mútuo e de relações que conduzam à aprendizagem;
aprendizagem; Manter com
os colegas o espírito de colaboração e solidariedade indispensável à eficiência da
obra educativa/ Realizar com clareza, precisão e presteza, toda escrituração à
execução da programação e freqüência e aproveitamento dos alunos; Zelar
Zela pela
conservação dos bens materiais, limpeza e o bom nome da escola; Executar as
demais normas estabelecidas no regimento escolar, nas diretrizes emanadas dos
órgãos superiores e legislação federal, estadual e municipal; Zelar pela conservação
do patrimônio
ônio público; Desenvolver seu trabalho dentro dos princípios éticos e
morais, comprometimento, responsabilidade, assiduidade, iniciativa, produtividade,
respeito; Participar de cursos de formação continuada, congressos, palestras
realizadas e ou autorizadas
das pela secretária Municipal de educação, mantendo-se
mantendo
atualizados; Ter ética nas relações de trabalho, bem como nas relações inter
pessoais; Manter seu local de trabalho organizado; Estudar e propor à base da
vivencia adquirida no desempenho
das atribuições,
atribuições, medidas destinadas a
simplificar o trabalho e a redução do custo das operações.
PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA
Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do
estabelecimento de ensino; Zelar pela aprendizagem dos alunos, dando condições
para a manutenção da saúde física e psíquica dos alunos. Estabelecer estratégicas
de recuperação área os alunos de menor rendimento; Ministrar os dias letivos e
horas
ras aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados
ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional; Colaborar com as
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atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade nos horários
determinados pela escola; Executar o trabalho diário de forma a se vivenciar um
clima de respeito mútuo e de relações que conduzam à aprendizagem; Manter com
os colegas o espírito de colaboração e solidariedade indispensável à eficiência da
obra educativa/ Realizar com clareza,
clareza, precisão e presteza, toda escrituração à
execução da programação e freqüência e aproveitamento dos alunos; Zelar pela
conservação dos bens materiais, limpeza e o bom nome da escola; Executar as
demais normas estabelecidas no regimento escolar, nas diretrizes emanadas dos
órgãos superiores e legislação federal, estadual e municipal; Zelar pela conservação
do patrimônio público; Desenvolver seu trabalho dentro dos princípios éticos e
morais, comprometimento, responsabilidade, assiduidade, iniciativa,
iniciativa produtividade,
respeito; Participar de cursos de formação continuada, congressos, palestras
realizadas e ou autorizadas pela secretária Municipal de educação, mantendo-se
mantendo
atualizados; Ter ética nas relações de trabalho, bem como nas relações inter
pessoais;
ais; Manter seu local de trabalho organizado; Estudar e propor à base da
vivencia adquirida no desempenho
das atribuições, medidas destinadas a
simplificar o trabalho e a redução do custo das operações.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ECOLOGICA

Participar da elaboração
aboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do
estabelecimento de ensino; Zelar pela aprendizagem dos alunos, dando condições
para a manutenção da saúde física e psíquica
psíquica dos alunos. Estabelecer estratégicas
de recuperação área os alunos de menor rendimento; Ministrar os dias letivos e
horas aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados
ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional;
profissional; Colaborar com as
atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade nos horários
determinados pela escola; Executar o trabalho diário de forma a se vivenciar um
clima de respeito mútuo e de relações que conduzam à aprendizagem; Manter
Mant com
os colegas o espírito de colaboração e solidariedade indispensável à eficiência da
obra educativa/ Realizar com clareza, precisão e presteza, toda escrituração à
execução da programação e freqüência e aproveitamento dos alunos; Zelar pela
conservação
ão dos bens materiais, limpeza e o bom nome da escola; Executar as
demais normas estabelecidas no regimento escolar, nas diretrizes emanadas dos
órgãos superiores e legislação federal, estadual e municipal; Zelar pela conservação
do patrimônio público; Desenvolver
Desenvolver seu trabalho dentro dos princípios éticos e
morais, comprometimento, responsabilidade, assiduidade, iniciativa, produtividade,
respeito; Participar de cursos de formação continuada, congressos, palestras
realizadas e ou autorizadas pela secretária
secretária Municipal de educação, mantendo-se
mantendo
atualizados; Ter ética nas relações de trabalho, bem como nas relações inter
pessoais; Manter seu local de trabalho organizado; Estudar e propor à base da
vivencia adquirida no desempenho
das atribuições, medidas destinadas
des
a
simplificar o trabalho e a redução do custo das operações.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM
ANEXO II
I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

NÍVEL SUPERIOR
CARGOS: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA;
A; PROFESSOR DE ARTES,
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL
I - PORTUGUÊS
Interpretação de textos. Escrita: Morfologia, Vocabulário; Ortografia Oficial;
Pontuação; Sílabas; Acentuação gráfica; Classes gramaticais; Conjugação de
verbos usuais; Regência; Classe, Estrutura e Formação de Palavras. Estilística:
Figuras de Sintaxe, figuras
guras de palavras, figuras de pensamento, Linguagem
Figurada. Discurso Direto e Indireto, Significação das Palavras, Sintaxe, Análise
Sintática; Emprego de pronomes; Formas de tratamento. Português Erudito, Uso
dos Porquês. Fonética e Fonologia; Semântica.
Funções da Linguagem.
Compreensão e interpretação de frase ou palavra. Encontros vocálicos e
consonantais. Divisão silábica. Flexão e emprego das classes de palavras. Crase.
Classificação dos termos da oração. Concordância nominal e verbal. Regência
nominal
nal e verbal. Colocação dos pronomes oblíquos átonos. Significação das
palavras: sinônimo, homônimos e parônimos.
II- RACIOCÍNIO LÓGICO
Sequências lógicas envolvendo números, letras, figuras. Geometria básica.
Criptografia. Simetria. Comparações. Calendários. Numeração. Razão e proporção.
Regra de três Estruturas lógicas. Lógica de argumentação: analogias, inferências,
deduções e conclusões. Lógica sentencial (ou proposicional). Proposições simples e
compostas. Tabelas-verdade.
verdade. Equivalências. Leis
Leis de De Morgan. Diagramas
lógicos. Lógica de primeira ordem. Princípios de contagem e probabilidade.
Operações com conjuntos. Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos,
geométricos e matriciais.
III – ESTUDOS SOCIAIS:
Estado de Santa Catarina:
a: história, localização, limites, municípios. Município de
Nova Erechim:: localização, limites, população, aspectos econômicos e história.
Aspectos atuais: acontecimentos relevantes ocorridos em 2014
2014 e 2015 no Brasil.
Análise de tópicos relevantes e atuais das áreas de política, economia, sociedade,
educação, tecnologia, energia, esportes, história, turismo, relações internacionais,
desenvolvimento sustentável e ecologia, suas inter-relações
inter relações e suas vinculações
históricas. Meio Ambiente.
IV – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
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PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Desenvolvimento motor. Crescimento e Desenvolvimento neuro-psicomotor.
neuro
Atividades Rítmicas. Conceitos, princípios, finalidades e objetivos da Educação
Física. Condicionamento físico, legislação, metodologia, métodos gímnicos,
organização e pedagogia. Fundamentos,
Fundamentos, regras equipamentos e instalações
utilizadas nos esportes: atletismo, basquetebol, ginástica olímpica (artística),
handebol, futebol e voleibol. Conceitos: anatomia, biometria, biomecânica. Fisiologia
do esforço e primeiros socorros e socorros de urgência.
urgência. Históricos Conceitos e
generalidades. Conhecimento teórico prático das modalidades esportivas.
Concepções psicomotoras na educação física escolar. Educação Física e o
desenvolvimento humano. Metodologia para o ensino da Educação Física. As
teorias da Educação Física e do Esporte. As qualidades físicas na Educação Física
e desportos. Educação Física Escolar. Treinamento desportivo geral. Treinamento
Ideal. Conceitos básicos de musculação. Teoria e prática da flexibilidade. Biologia
do esporte. Condicionamento
cionamento físico e saúde. Preparação física. Tratado de fisiologia
do exercício. Ginástica na Educação Infantil. Recreação. Educação Inclusiva. Futsal.
Tênis de mesa. Futebol de campo. Handebol. Critérios de Avaliação em Educação
Física. Código de Ética.PCNs
CNs – Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação
Física.Teorias
Teorias da aprendizagem. Avaliação. Planejamento docente: dinâmica e
processos. Currículo e didática: histórico, teorias e tendências atuais.
Interdisciplinaridade. Projeto Político Pedagógico: princípios
princípios e finalidades.
Tendências e concepções pedagógicas da educação brasileira. A função social da
escola pública contemporânea. O Sistema Nacional de Ensino Lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996. LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional).
Parâmetros curriculares nacionais. Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA –
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.

PROFESSOR DE ARTES
A especialidade do conhecimento artístico e estético. A produção artística da
humanidade em diversas épocas, diferentes
diferentes povos, países, cultura. Identidade e
diversidade cultural. A contextualização conceitual, social, política, histórica,
filosófica e cultural da produção artístico-estética
artístico estética da Humanidade. ArteArte linguagem:
O homem – ser simbólico. Arte: Sistema semiótico da representação. Os signos não
verbais. As linguagens da arte: visual, audiovisual, música, teatro e dança.
Construção/produção de significados nas linguagens artísticas. Leitura e análise.
Elementos e recursos das linguagens artísticas. Arte e educação: O papel da arte
na educação. O professor como mediador entre a arte e o aprendiz. O ensino e a
aprendizagem em arte. Fundamentação teórico-metodológica.
teórico metodológica. O fazer artístico, a
apreciação estética e o conhecimento histórico da produção artística da humanidade
na sala de aula. A Arte no Brasil e no mundo. Obras e autores/pintores. PCNs
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(Parâmetros Curriculares Nacionais de Artes). Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA). Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).

PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL
Processo de ensinar e aprender. Pedagogia da Infância, as diferentes dimensões
humanas, direitos da infância, Didática e Metodologia do Ensino em Anos Iniciais.
Alfabetização e letramento. Linguagem oral e escrita. Produção de textos.
Precursores e seguidores
res da Literatura Infantil no Brasil. Conceitos Metodológicos
específicos das áreas do conhecimento de Português, Matemática, História,
Geografia, Ciências e Artes do Ensino Fundamental nos Anos Iniciais. Temas
Transversais. Alfabetização e letramento. Processos
Processos cognitivos na alfabetização. A
construção e desenvolvimento da leitura e escrita. A formação do pensamento
lógico da criança. O ambiente alfabetizador e as dificuldades de aprendizagem. A
alfabetização nos diferentes momentos históricos. A função social
social da alfabetização.
A intencionalidade da avaliação no processo de apropriação e produção do
conhecimento. Desenvolvimento linguístico e desenvolvimento cognitivo. As etapas
do processo de alfabetização. A importância da consciência fonológica na
alfabetização.
tização. A tecnologia a favor da alfabetização. A perspectiva infantil na fase da
alfabetização. Teorias da aprendizagem. Avaliação. Planejamento docente:
dinâmica e processos. Currículo e didática: histórico, teorias e tendências atuais.
Interdisciplinaridade.
dade. Projeto Político Pedagógico: princípios e finalidades.
Tendências e concepções pedagógicas da educação brasileira. A função social da
escola pública contemporânea. O Sistema Nacional de Ensino Lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996. LDB (Lei de Diretrizes
Diretrizes e Bases da Educação Nacional).
Parâmetros curriculares nacionais. Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA –
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.

PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL
A Educação Infantil e seu papel hoje. O papel social da educação infantil;
infa
Educar e
cuidar; A organização do tempo e do espaço na educação infantil; A organização do
tempo e do espaço na educação infantil. A documentação Pedagógica
(planejamento, registro, avaliação); Princípios que fundamentam a prática na
educação infantil:l: Pedagogia da infância, dimensões humanas; direitos da infância e
relação creche família; As instituições de educação infantil como espaço de
produção das culturas infantis. Parâmetros nacionais de qualidade para a educação
infantil. Parâmetros básicos de
de infraestrutura para instituições de educação infantil.
Referencial curricular nacional para a educação infantil. Política nacional de
educação: pelo direito das crianças de zero a seis anos à educação.
Teorias da aprendizagem. Avaliação. Planejamento docente:
docente: dinâmica e processos.
Currículo e didática: histórico, teorias e tendências atuais. Interdisciplinaridade.
Projeto Político Pedagógico: princípios e finalidades. Tendências e concepções
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pedagógicas da educação brasileira. A função social da escola pública
p
contemporânea. O Sistema Nacional de Ensino Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996. LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Parâmetros
curriculares nacionais. Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – Lei nº 8.069,
de 13 de julho de 1990.

PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS

Parâmetross Curriculares Nacionais de Ciências (PCNs), LDB (Lei de Diretrizes e
Bases), ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).Compreensão
Adolescente).Compreensão de
texto; Preposições; Pronomes; Comparação de adjetivos; Superlativos; Todos os
tempos verbais e formas afirmativa, negativa e interrogativa; Verbos modais e
auxiliares; Verbos Regulares e Irregulares (Passado); Falsos cognatos;
PhrasalVerbs; Conjunções; Plural; Discurso direto e indireto; Caso genitivo;
Advérbios; Determinantes de quantidade; Sufixo e prefixo.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ECOLÓGICA
Parâmetross Curriculares Nacionais de Ciências (PCNs), LDB (Lei de Diretrizes e
Bases), ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).Diversidade
Adolescente).Diversidade de materiais.
Substâncias e misturas. Transformações de matéria orgânica, de materiais e de
substâncias. Recursos Naturais, a energia e os materiais elaborados. Ecossistemas;
energia nos ecossistemas; cadeias e teias alimentares; pirâmides ecológicas;
relações ecológicas, ciclos dos nutrientes; formações
formações fitogeográficas do Brasil.
Seres vivos: classificação dos seres vivos; evolução; principais grupos de animais e
plantas, sua classificação, morfologia e fisiologia; Tipos de células; estrutura da
célula; membrana plasmática; citoplasma e organelas celulares; o núcleo celular e o
material genético; herança mendeliana; grupos sanguíneos; Eletricidade e
magnetismo: cargas elétricas; eletrização dos corpos; tensão, corrente, potencia e
resistividade elétrica; circuitos elétricos; associação de resistores; imãs e bobinas.
temas transversais; relações ciênciatecnologia-sociedade-ambi
ciênciatecnologia
ambiente (CTSA).
Importância da meteorologia e climatologia agrícola. Radiação solar. Cosmografia.
Balanço de radiação/energia na superfície
superfície do solo. Temperatura do ar e do solo.
Umidade do ar e do solo. Evapotranspiração. Classificação climática. Atmosfera.
Estações meteorológicas. Elementos do clima de importância agropecuária.
Avaliação e interpretação de dados climáticos.
Balanço
o hídrico. Zoneamento
climatológico. Fatores e elementos climáticos. Adaptação e aclimatação animal.
Caracteres anátomo-fisiológicos
fisiológicos da adaptação animal. Intercâmbio de energia
térmica. Termorregulação. Reciclagem; Reflorestamento; Sistema solar – a Terra / a
nossa maior casa; Preservação: Ar, água e solo; Animais; Parte das plantas e suas
funções; Como se alimentam as plantas;
plantas Fotossíntese; Disseminação das
sementes; Ambiente
mbiente e saúde;
saúde
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ANEXO III

REQUERIMENTO ISENÇÃO TAXA DE INSCRIÇÃO

Para
Comissão Organizadora do Processo Seletivo

Eu _____________________________________________________________ portador
do documento de identidade nº ___________________________, inscrição nº_______,
venho solicitar isenção para taxa de inscrição ao Processo Seletivo, Edital nº 04/2015.
Declaro para os devidos fins que preencho os requisitos da Lei Estadual nº 10.567/97.

NOVA ERECHIM, (SC)___________________________________________

___________________________________________
CANDIDATO (A)

Documentos anexos:
1:_______________________________
2:_______________________________
3._______________________________

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM
PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 004/2015
ANEXO IV- CRONOGRAMA

CRONOGRAMA
Publicação do Edital
Inscrições
Último dia para pagamento das inscrições
Recebimento Inscrições para candidatos que
requererem a isenção de taxa de inscrição
Publicação da relação de isenção da taxa de
inscrição

DATA
26/10/2015
26/10/2015 a
23/11/2015
24/11/2015
26/10 a
05/11/2015
06/11/2015

OBSERVAÇÕES
www.novaerechim.sc.gov.br
Pela internet no site:
www.icap.net.br

www. icap.net.br
www.novaerechim.sc.gov.br

Último dia para pagamento da taxa de
24/11/2015
inscrição para os candidatos que tiveram
pedido de isenção de taxa indeferida
Resultado do Deferimento e Indeferimento
25/11/2015
das inscrições
Prazo de recursos do Deferimento e 26 e 27 /11/2015
Indeferimento das inscrições
Resultado dos recursos das inscrições e
30/11/2015
Homologação das inscrições
Publicação do Local de Prova e relação de
30/11/2015
www. icap.net.br
ensalamento
www.novaerechim.sc.gov.br
- A abertura dos portões
Prova Escrita
06/12/2015
para o ingresso dos os
candidatos será a partir
das 08h20min.
08
- O fechamento dos
portões será às 08h50min,
sendo que a partir deste
horário não será mais
permitido a entrada de
candidatos, sob qualquer
alegação.
- A prova terá início às 9h
e término às 12h.
Prova de Títulos

06/12/2015

No local da Prova escrita,

imediatamente

após

a

realização da mesma, não
ultrapassando o horário
de 12h.
Divulgação do Gabarito Provisório da Prova
06/12/2015
Escrita
Prazo de recursos do Gabarito Provisório
07 e 08/12/2015
Divulgação do Resultado dos Recursos
Divulgação do Gabarito oficial e classificação
preliminar por cargo

11/12/2015
14/12/2015

Após as 20 horas no site:
www.icap.net.br
Pela internet no site:
www.icap.net.br

No site: www.icap.net.br e
Mural Público da Prefeitura
Municipal de Nova Erechim.
Prazo de recurso da classificação preliminar
15 e 16/12/2015
Pela internet no site:
www.icap.net.br
Publicação das respostas aos recursos e
17/12/2015
No
o site: www.icap.net.br
classificação preliminar por cargo
Classificação final – homologação do
18/12/2015
No
o site: www.icap.net.br.
www.icap.net.br e
resultado final
Mural Público da Prefeitura
Municipal de Nova Erechim.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM
ANEXO V - FORMULÁRIO PARA PROVA DE TÍTULOS
1ª VIA – EMPRESA
PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 004/2015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERECHIM - SC
Candidato (a):___________________________________________________________________________
Nº inscrição ____________________________Nº CPF__________________________________________
Cargo__________________________________________________________________________________
CURSOS DE PÓS – GRADUAÇÃO/ MESTRADO
ESPECIFICAR CURSO

Exclusivo ICAP

1

2

3

4

Nº DE CÓPIAS ENTREGUES:_______________
Declaro que os documentos apresentados são cópias fiéis dos originais e que quando solicitado deverei
apresentar os originais, ciente de que a constatação de qualquer irregularidade implicará em minha exclusão
do certame, sem prejuízo das sanções legais.
Nova Erechim (SC), em __________________________ de 2015.

Responsável pelo recebimento dos títulos

Assinatura do candidato

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM

ANEXO V - FORMULÁRIO PARA PROVA DE TÍTULOS
2ª VIA – EMPRESA
PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 004/2015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERECHIM - SC
Candidato (a):___________________________________________________________________________
Nº inscrição ____________________________Nº CPF__________________________________________
Cargo__________________________________________________________________________________
CURSOS DE PÓS – GRADUAÇÃO/ MESTRADO
ESPECIFICAR CURSO/PUBLICAÇÃO

Exclusivo ICAP

1

2

3

4

Nº DE CÓPIAS ENTREGUES:_______________
Declaro que os documentos apresentados são cópias fiéis dos originais e que quando solicitado deverei
apresentar os originais, ciente de que a constatação de qualquer irregularidade implicará em minha exclusão
do certame, sem prejuízo das sanções legais.
Nova Erechim (SC), em __________________________ de 2015.

Responsável pelo recebimento dos títulos

Assinatura do candidato

