ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MARAVILHA
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022
O Prefeito em Exercício do Município de Maravilha, Estado de Santa Catarina, JONAS DALL
AGNOL, no uso de suas atribuições TORNA PÚBLICO O EDITAL DE CONCURSO
PÚBLICO QUE REGULAMENTA A ABERTURA DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO, para
provimento de vagas e formação de cadastro de reserva, em caráter efetivo, dos quadros de pessoal
da Administração e da Educação da Prefeitura Municipal de Maravilha, a seguir relacionados, o
qual reger-se-á pelas instruções e normas deste Edital e demais normas atinentes.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Concurso Público destina-se ao provimento de vagas e formação de cadastro de reserva dos
quadros de pessoal da Administração Pública Municipal de Maravilha, mediante as condições
estabelecidas neste Edital, legislação municipal e demais regras pertinentes.
1.2. O Concurso Público será regido pelo presente Edital, seus anexos, programas e eventuais
retificações, organizadas e executadas sob a responsabilidade da FUNOESC – Fundação
Universidade do Oeste de Santa Catarina de São Miguel do Oeste.
1.2.1. Devido à pandemia do COVID-19, ou estado de calamidade pública, a Unoesc e o município
reservam-se o direito de tomar medidas projetivas e preventivas durante o andamento do Concurso
Público, visando à saúde e o direito coletivo de todos os envolvidos, seguindo orientações dos
governos: municipal, estadual e federal, assim como, orientações da Organização Mundial de Saúde
e da Comissão Organizadora do certame.
1.3. É de responsabilidade do candidato o conhecimento da legislação mencionada no item 2.3 e
outras determinações referentes ao Concurso Público para certificar-se de que possui todas as
condições e pré-requisitos para prestar as provas e documentos necessários exigidos para o
cargo/emprego por ocasião da nomeação se aprovado e convocado.
1.4. A inscrição no Concurso Público implicará, desde logo, a ciência e aceitação pelo candidato
das condições estabelecidas neste Edital.
1.5. O Concurso Público será regido por este Edital, supervisionado por Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização designada pela Administração Municipal e executado pela
Universidade do Oeste de Santa Catarina – Unoesc São Miguel do Oeste.
1.6. Os documentos exigidos pelas normas do presente edital, requerimentos e recursos
administrativos, deverão ser entregues, respeitados os prazos e condições editalícias de acordo com
o que estiver disposto no presente Edital.
1.7. A divulgação oficial das informações referentes a este Concurso Público dar-se-á pela
publicação de editais no mural público municipal e site oficial da Prefeitura de Maravilha (SC)
(www.maravilha.sc.gov.br)
e
também
pelo
site
da
organizadora
(https://portal.concursossmo.unoesc.edu.br/).
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1.8. O prazo de validade do Concurso Público será de 2 anos, contado da publicação de sua
homologação, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Administração
Municipal.
1.8.1 Havendo necessidade de prorrogação do Concurso Público os contratos poderão ser
prorrogados por igual período.
1.9. Cadastro de Reserva é a relação dos candidatos aprovados que tenham obtido classificação
além do número de vagas oferecidas pelo presente Edital.
1.9.1. Os candidatos que compuserem o cadastro de reserva somente serão nomeados durante o
prazo de validade do presente Concurso Público.
1.10. São condições para participação no presente Concurso Público:
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou português em condição de igualdade de direitos com os
brasileiros; no caso de ser português, comprovar a condição de igualdade e gozo dos direitos
políticos na forma do art. 12, § 1º, 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.
e) Estar em dia com a qualificação cadastral para o E-social, o qual poderá ser verificado no
portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-qualificacao-cadastral (Consulta qualificação on line).
1.11. 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 Concurso Público.
1.12. Os candidatos aprovados quando da contratação, serão lotados, a critério da Administração,
em qualquer dos Órgãos da Prefeitura Municipal de Maravilha.
1.13. O Concurso Público será realizado em duas etapas a saber:
a) Prova Objetiva/Escrita de caráter eliminatório e classificatório conforme disposições previstas
neste edital, para todos os cargos.
b) Prova de títulos para os cargos de nível superior, de caráter classificatório; ou
c) Prova prática para os cargos que a exigirem (p.e. Motorista).
1.14. O certame será realizado com observância à Portaria SES nº 714 de 18 de setembro de 2020,
do Governo do Estado de Santa Catarina e demais normas sanitárias e vigentes aplicáveis a atual
situação da pandemia de COVID-19.
1.14.1. O protocolo a ser seguido quanto a proteção e prevenção da disseminação da COVID-19
estão elencadas no Anexo I do presente edital.
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2. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS CARGOS, VAGAS, CARGA HORÁRIA,
HABILITAÇÃO E VENCIMENTO
2.1. O cargo, o número de vagas, o salário base, as exigências de escolaridade e outras dos cargos
objeto deste Concurso Público são descritos na tabela abaixo:
Cargo
Motorista de
veículos pesados
Operador de
Máquinas

Vagas Ampla
Concorrência

Vagas
PNE

CR

-

CR

-

ENSINO FUNDAMENTAL
Total
C. H.
de
Habilitação
Semanal
Vagas
4ª Série Completa
CR
40
CNH Categoria "D"
4ª Série Completa
CR
40
CNH Categoria "D"

Vencimento
Inicial (R$)
1.553,85
1.859,94

Tipo de
Prova
Objetiva
Prática
Objetiva
Prática

ENSINO MÉDIO
Vagas Ampla
Concorrência

Vagas
PNE

Total
de
Vagas

Agente de
Endemias

CR

-

CR

40

Ensino Médio Completo

1.761,12

Objetiva

Agente Educativo

CR

-

CR

30
40

Ensino Médio Completo

1.320,84
1.761,12

Objetiva
Títulos

Auxiliar de
Serviços Gerais
da Educação

CR

-

CR

40

Ensino Médio Completo

1.202,68

Objetiva

Técnico em
Enfermagem

CR

-

CR

40

1.954,13

Objetiva

Técnico em
informática

CR

-

CR

40

1.954,13

Objetiva

Técnico em
Saúde Bucal

CR

-

CR

40

1.954,14

Objetiva

Vigilante
Sanitário

CR

-

CR

40

2.433,79

Objetiva

Vencimento
Inicial (R$)

Tipo de
Prova

7.684,50

Objetiva
Títulos

4.148,17

Objetiva

Cargo

Vagas Ampla
Concorrência

Vagas
PNE

Arquiteto e
Urbanista

CR

-

Auditor de Obras

CR

-

Cargo

C. H.
Semanal

Habilitação

Vencimento
Inicial (R$)

Tipo de
Prova

Ensino Médio Completo
mais Curso Técnico na área
de Enfermagem
Ensino Médio Completo
mais Curso Técnico na área
de Informática
Ensino Médio Completo
mais Curso Técnico na área
de Saúde Bucal e registro
no conselho competente
Ensino Médio Completo

ENSINO SUPERIOR
Total
C. H.
de
Habilitação
Semanal
Vagas
Curso Superior Completo
em Arquitetura e
CR
40
Urbanismo e registro no
Conselho profissional
competente
Superior completo em
Arquitetura e Urbanismo ou
Engenharia Civil, registro
no conselho profissional
competente e comprovação
CR
40
de no mínimo 02 (dois)
anos de exercício de
atividade técnica na
condição de arquiteto e
urbanista ou engenheiro
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Biólogo

CR

-

CR

40

Enfermeiro Saúde da Família

CR

-

CR

40

Engenheiro Civil

CR

-

CR

40

Farmacêutico

CR

-

CR

40

Médico
Ginecologista e
Obstetra

CR

-

CR

20

Médico Pediatra

CR

-

CR

20

Médico Saúde da
Família

CR

-

CR

40

Médico
Veterinário

CR

-

CR

40

Odontólogo Saúde da Família

CR

-

CR

40

Odontólogo Buco
Maxilo

CR

-

CR

40

civil
Curso Superior Completo
em Biologia ou Ciências
Biológicas e registro no
Conselho profissional
competente
Curso Superior Completo
em Enfermagem e registro
no Conselho profissional
competente
Curso Superior Completo
em Engenharia Civil e
registro no Conselho
profissional competente
Curso Superior Completo
em Farmácia e registro no
Conselho profissional
competente
Curso Superior Completo
em Medicina, com
especialização/residência
em Ginecologia e
Obstetrícia e registro no
Conselho profissional
competente
Curso Superior Completo
em Medicina, com
especialização/residência
em Pediatria e registro no
Conselho profissional
competente
Curso Superior Completo
em Medicina, e registro no
Conselho profissional
competente
Curso Superior Completo
em Medicina Veterinária e
registro no Conselho
profissional competente
Curso Superior Completo
em Odontologia e registro
no Conselho profissional
competente
Curso Superior Completo
em Odontologia e
especialização em Buco
Maxilo facial e registro no
Conselho profissional
competente

3.258,87

Objetiva
Títulos

4.922,84

Objetiva
Títulos

8.068,72

Objetiva
Títulos

5.531,54

Objetiva
Títulos

9.435,03

Objetiva
Títulos

9.435,02

Objetiva
Títulos

18.870,06

Objetiva
Títulos

7.510,68

Objetiva
Títulos

6.496,26

Objetiva
Títulos

6.960,25

Objetiva
Títulos

2.2. As atribuições dos cargos são as constantes do Anexo II deste Edital, conforme Leis
Municipais.
2.3. Os candidatos aprovados e nomeados estarão sujeitos ao Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais, Lei Complementar n. 002/2003 e suas alterações; Estatuto do Magistério, Lei
Complementar n. 042/2011; Plano de Cargos do Magistério Municipal, Lei Complementar n.
043/2011 e 050/2012, e Lei de Contratação Temporária, Lei 4.115/2019.
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3. DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
3.1. Em cumprimento ao disposto no art. 37, inciso VIII da Constituição Federal, Lei nº 7.853/1989
e Decreto nº 3.298/99, às pessoas portadoras de necessidade especiais são reservados 5% (cinco por
cento) das vagas existentes, das que vierem a surgir ou daquelas criadas no prazo de validade e
forem destinadas ao provimento de candidato aprovado neste Concurso Público, para o cargo cujas
atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que sejam portadores.
3.1.1. Os candidatos que concorrerem às vagas destinadas aos portadores de deficiência integrarão
lista especial de classificação e também a lista de classificação geral.
3.1.2. A convocação dos candidatos aprovados e classificados para vagas reservadas será feita de
forma alternativa com os demais candidatos aprovados e classificados na listagem geral, sendo a
primeira convocação para o candidato da listagem geral, a segunda para o portador de deficiência e
assim sucessivamente até o limite das vagas ofertadas (cinco por cento das vagas).
3.1.3. Relativamente à criação de novas vagas durante o prazo de validade do Concurso Público,
será convocado para contratação 1 (um) candidato inscrito, aprovado e classificado para as vagas
reservadas aos portadores de deficiência, a cada 19 (dezenove) contratações da listagem geral,
obedecendo ao disposto no item 3.1. deste Edital.
3.2. Para concorrer às vagas destinadas aos portadores de deficiência, o candidato deverá:
a) Assinalar o campo destinado aos portadores de deficiência no formulário de inscrição on line
disponível no site www.maravilha.sc.gov.br;
b) Preencher o requerimento contido no Anexo IV do presente edital e assiná-lo;
c) Anexar Laudo Médico, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência, cuja data de expedição
não seja superior a um ano a contar de data de publicação do presente edital.
3.2.1. Os documentos acima descritos deverão ser digitalizados, de forma legível, e deverão ser
anexados, de forma digital, ao sistema de inscrição, até a data de 27/03/2022.
3.2.2. Documentos cuja data de postagem seja posterior a data especificada no item anterior ou que
não estejam visíveis/legíveis não serão considerados e tão pouco analisados.
3.3. A não-observância ao disposto no item anterior acarretará a perda do direito ao pleito das vagas
reservadas aos candidatos em tais condições.
3.4. O candidato portador de deficiência que necessitar de condições especiais para a realização da
prova deverá informar qual a condição especial no Formulário de Inscrição on line, de forma clara e
específica.
3.4.1. Os candidatos serão comunicados acerca do deferimento ou não dos pedidos de condições
especiais por aviso publicado no Mural Público Municipal e site oficial da Prefeitura Municipal de
Maravilha até a data de 05/04/2022.
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3.4.2. Os candidatos que tiverem seus pedidos de condições especiais indeferidos poderão
encaminhar recurso no prazo previsto no cronograma do Item 12 do presente Edital, via formulário
on-line, na área do candidato com a estrita observância ao disposto no Item 8 do presente Edital.
3.5. Os portadores de deficiência participarão do Concurso Público em igualdade de condições com
os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação, aos critérios de
aprovação, ao dia, local, horário de prova e à nota mínima exigida.
3.6. Não haverá prova em braile; o candidato com deficiência visual deverá requerer prova
ampliada ou um fiscal ledor.
3.7. Os candidatos portadores de deficiência não estarão isentos do pagamento da taxa de inscrição,
salvo no caso previsto no item 5.1 do presente Edital.
3.8. O candidato portador de deficiência que, no ato da inscrição não declarar esta condição, não
poderá impetrar recurso em favor de sua situação.
3.9. Respeitada a ordem classificatória, os candidatos portadores de deficiência aprovados neste
Concurso Público, por ocasião da admissão, serão submetidos à Avaliação Médica pelo Município
de Maravilha - SC, o qual avaliará a compatibilidade entre as atribuições essenciais do cargo e a
deficiência de que o candidato é portador, emitindo laudo de parecer, nos termos deste Edital, que
terá decisão terminativa sobre:
a) qualificação do candidato como deficiente ou não;
b) o grau de deficiência, capacitante ou não para o exercício do cargo.
3.10. Será eliminado da lista de vagas reservadas o candidato cuja deficiência não seja constatada
ou se mostre incompatível com o exercício das atribuições do cargo, passando a compor apenas a
lista de classificação geral, caso em que se convocará o candidato imediatamente seguinte, de
mesma condição, com a estrita observância da ordem classificatória.
3.11. Serão consideradas deficiências somente aquelas conceituadas na medicina especializada que
se enquadrarem nas categorias descritas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/99.
3.12. Inexistindo candidatos portadores de deficiência, as vagas serão preenchidas pelos demais
candidatos.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. As inscrições serão realizadas no período de 25/02 a 27/03/2022 por meio de preenchimento
de formulário via internet, publicado no site oficial do Município de Maravilha - SC,
www.maravilha.sc.gov.br
4.2. O candidato poderá inscrever-se para um único cargo.
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4.2.2. Quando do processamento das inscrições, se for verificada a existência de mais de uma
inscrição para o mesmo cargo, por um mesmo candidato, será considerada válida e homologada
aquela que tiver sido realizada por último, sendo esta identificada pela data da inscrição, sendo
automaticamente canceladas as demais inscrições, não cabendo reclamações posteriores nesse
sentido, nem mesmo quanto à restituição do valor pago em duplicidade.
4.3. Para inscrever-se o candidato deverá:
a) Acessar o site da Prefeitura Municipal de Maravilha;
b) Ler atentamente o Edital de Concurso Público;
c) Preencher o Formulário de Inscrição on line e gerar o boleto de pagamento;
d) Efetuar o pagamento da taxa de inscrição na rede bancária até a data de 28/03/2022.
4.3.1. Para os candidatos que não possuírem acesso à rede mundial de computadores, será
disponibilizado, no horário de atendimento da Biblioteca Pública Municipal de Maravilha, no
horário das 08h00min às 11h30min e das 13h30min as 17h um computador e um técnico ou
servidor para auxiliar no processo de inscrição. O servidor ou técnico apenas auxiliarão o candidato
no processo de inscrição, sendo a responsabilidade sobre a inscrição no certame única e
exclusivamente do candidato.
4.4. Os candidatos que desejarem se inscrever como doadores de sangue ou de medula deverão
realizar suas inscrições, bem como encaminhar todos os documentos exigidos para a respectiva
isenção, conforme item 5.2 do presente edital, até o dia 09/03/2022.
4.5. O candidato deverá manter cópia do comprovante de inscrição em seu poder e, em caso de
perda do comprovante de inscrição, o candidato poderá acessar o sistema de inscrição, com seu
login e senha e gerá-lo novamente ou poderá entrar em contato com a Unoesc São Miguel do Oeste
pelo e-mail concursos.smo@unoesc.edu.br
4.6. A taxa de inscrição será paga exclusivamente por meio de boleto bancário gerado pelo sistema
de inscrição, não sendo aceito depósitos em conta e transferências bancárias.
4.6.1. Em caso de perda ou extravio da guia o candidato deverá acessar no espaço do candidato no
site de inscrição do Concurso Público, uma segunda via do boleto.
4.7. A Unoesc e o Município de Maravilha - SC, não se responsabilizarão por solicitação de
inscrição não recebida por motivo de ordem técnica ou por não observância, por parte dos
candidatos, ao disposto neste edital.
4.8. Somente serão acatadas as inscrições após o pagamento da taxa de inscrição.
4.8.1. O agendamento do pagamento e o respectivo demonstrativo não constituem elementos
comprobatórios do pagamento da taxa de inscrição.
4.9. É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via postal, fax, ou por qualquer outra via que
não as previstas neste edital.
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4.10. O valor da taxa de inscrição será de:
Nível de Escolaridade
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Ensino Superior

Valor (R$)
80,00
100,00
120,00

4.11. O candidato é responsável pelas informações prestadas no Formulário de Inscrição, arcando
com as consequências de eventuais erros, fraudes e/ou omissões, bem como pela apresentação de
documentos fora dos prazos e critérios estabelecidos por este Edital.
4.12. As inscrições serão homologadas preliminarmente até a data de 05/04/2022, sendo divulgadas
no Mural Público Municipal e site oficial do Município de Maravilha - SC.
4.13. Os candidatos que não tiverem suas inscrições homologadas poderão encaminhar recurso via
formulário on line disponível na área do candidato no site da Prefeitura Municipal de Maravilha,
com a estrita observância ao disposto no Item 8 do presente Edital e conforme cronograma de datas
estabelecido no Item 12.
4.13.1. A publicação da homologação definitiva das inscrições, após apreciação dos recursos
interpostos será realizada até a data de 12/04/2022.
4.13.2. OS CANDIDATOS CUJO NOME NÃO CONSTE NA HOMOLOGAÇÃO
PRELIMINAR DE INSCRITOS, E DESDE QUE TENHAM EFETUADO O PAGAMENTO
DO BOLETO, DEVERÃO OBRIGATORIAMENTE INTERPOR RECURSO ANEXANDO
O COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E O DE PAGAMENTO. A NÃO INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO NESTA FASE DO CONCURSO PÚBLICO IMPLICARÁ AO CANDIDATO
A NÃO REALIZAÇÃO DA PROVA NO DIA DE SUA APLICAÇÃO, AINDA QUE
APRESENTE COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DE INSCRIÇÃO NO DIA DA
REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA.
4.14. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido, salvo em caso de
cancelamento do certame ou reabertura de processo de inscrição, casos em que será estabelecido um
prazo para solicitação do valor da inscrição.
4.15. Os candidatos que necessitarem de condições especiais para a realização da prova deverão
assinalar esta condição no Formulário de Inscrição, em campo específico para esta finalidade,
devendo obrigatoriamente informar qual a condição especial de que necessitam.
4.15.1. A candidata que tiver necessidade de amamentar, além de assinalar a condição prevista no
item anterior, deverá levar acompanhante maior de 18 anos, o qual permanecerá em sala reservada
para essa finalidade. O tempo dispensado para a amamentação não será acrescido ao tempo normal
de realização da prova.
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4.15.1.1. O acompanhante será submetido às mesmas restrições que os candidatos que estiverem
prestando provas para o Concurso Público e durante o período em que a lactante estiver
amamentando, o acompanhante deverá retirar-se do local e aguardar em local indicado pelo fiscal.
4.15.2. Os candidatos serão comunicados acerca do deferimento ou não dos pedidos de condições
especiais por aviso publicado no Mural Público Municipal e site oficial do Município de Maravilha
(SC), até o dia 05/04/2022.
4.15.3. Os candidatos que tiverem seus pedidos de condições especiais indeferidos poderão
encaminhar recurso via formulário on line na área do candidato no site da Prefeitura Municipal, no
prazo de 06 e 07/04/2022, com a estrita observância ao disposto no Item 8 do presente Edital.
4.16. O ensalamento dos candidatos será divulgado até a data de 20/04/2022.
4.17. Estão impedidos de participar deste Concurso Público os membros da Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Concurso Público, os funcionários da Unoesc e servidores da
Prefeitura Municipal de Maravilha que estejam diretamente relacionados com a atividade de
execução deste certame, bem como aqueles que mantiverem qualquer grau de parentesco, em linha
reta ou colateral, até o nível de segundo grau com os envolvidos diretamente com a realização do
certame.
4.17.1. Constatada, em qualquer fase do Concurso Público, inscrição de pessoas que trata o item
anterior, esta será indeferida e o candidato será eliminado do certame. Não haverá restituição do
valor pago a título de inscrição.
5. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
5.1. Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, salvo no caso de candidato doador de
sangue ou de medula óssea, nos termos da Lei Estadual nº 10.567, de 7 de novembro de 1997 e suas
alterações.
5.2. Os candidatos doadores de sangue ou de medula óssea deverão realizar sua inscrição para o
Concurso Público até o dia 09/03/2022, procedendo da seguinte forma:
a) Realizar sua inscrição conforme previsão do Item 4 e marcar esta condição no formulário de
inscrição;
b) Preencher o Anexo V do presente Edital;
c) Anexar o comprovante das doações.
5.2.1. O Anexo V devidamente preenchido, acompanhado do comprovante de doação deverá
anexado ao sistema de inscrição, digitalizado em formato visível e legível, até a data de 09/03/2022.
Documentos ilegíveis, anexados em local diverso ao indicado não serão avaliados.
5.2.2. O comprovante de doação exigido deverá ser fornecido por entidade coletora oficial ou
credenciada e discriminar o número e a data em que foram realizadas as doações pelo interessado,
não podendo ser inferior a 03 doações anuais, considerando-se os 12 meses que antecederam a
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abertura/publicação do presente Edital, independentemente das datas de publicações de suas
retificações, no caso de doadores de sangue.
5.2.3. No caso de doador de medula óssea, será necessária e entrega de cópia simples de documento
comprobatório da condição de doador de medula óssea, em papel timbrado, com data, assinatura e
carimbo da entidade coletora, expedido por entidade coletora oficial ou credenciada. O candidato de
outra unidade da federação, além de apresentar a declaração acima referida, deverá apresentar
declaração e/ou certidão que comprove o credenciamento da entidade coletora ou associativa como
órgão oficial do estado de origem.
5.2.4. Equipara-se a doador de sangue e doador de medula óssea a pessoa que integra a Associação
de Doadores e contribui, comprovadamente, para estimular, de forma direta ou indireta, a doação.
5.3. O resultado da homologação das isenções da taxa de inscrição será divulgado até a data de
15/03/2022.
5.3.1. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção da taxa de inscrição deferidos seguirão
todas as etapas do certame da mesma forma que os demais candidatos, estando unicamente isentos
do pagamento da taxa de inscrição.
5.3.2. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção da taxa de inscrição indeferidos deverão
efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 28/03/2022, sob pena de indeferimento da
inscrição.
5.4. Não haverá recurso do indeferimento de isenção da taxa de inscrição para candidatos doadores
de sangue.
6. DAS PROVAS
6.1. DA PROVA TEÓRICO-OBJETIVA
6.1.1. A prova escrita/objetiva será realizada na data provável de 01/05/2022, no município de
Maravilha, em local a ser informado no ensalamento dos candidatos.
6.1.2. Para todos os cargos, as provas serão aplicadas no horário das 08h45min às 11h45min.
6.1.2.1. A abertura dos portões será às 07h45min.
6.1.5. A prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório, conterá 35 (trinta e cinco) questões
do tipo múltipla escolha. As questões serão subdividas em quatro alternativas A, B, C e D, das quais
somente uma deverá ser assinalada como correta.
6.1.5.1. A prova escrita terá peso 8(oito) para os cargos de Nível Superior, em que há prova de
títulos de caráter classificatório.
6.1.5.2. Para os demais cargos, a prova escrita terá peso 10.
10
Prefeitura Municipal de Maravilha. Avenida Euclides da Cunha, 60. Centro. Maravilha/SC. CEP 89874-000

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MARAVILHA
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022

6.1.5.3. Serão considerados aprovados os candidatos que atingirem nota igual ou superior 4 (quatro)
pontos, na prova escrita/objetiva.
6.1.6. A prova escrita é obrigatória para todos os candidatos e será composta de questões objetivas,
cujo grau de dificuldade seja compatível com o nível de escolaridade mínima exigida para cada
cargo, de acordo com o conteúdo programático constante no Anexo III do presente Edital,
abrangendo as seguintes áreas de conhecimento:
Cargos
Todos

Área de
Conhecimento
Língua Portuguesa
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos do Cargo
TOTAL

Número de
Questões
10
05
20

Valor por
Questão
0,20
0,20
0,35

Total de
Pontos
2,0
1,0
7,0
10,0

6.1.7. O candidato deverá chegar ao local da prova com no mínimo 1 (uma) hora de antecedência do
horário de fechamento dos portões, para localizar sua sala e assinar a ata.
6.1.8. O acesso às salas de provas será fechado no horário de início das provas e não será permitida
a entrada de nenhum candidato após este horário, ficando, automaticamente, excluído do certame. É
de responsabilidade exclusiva do candidato localizar sua sala, conferir seu material e documentação
e estar na sala de provas até o horário previsto para o início das mesmas.
6.1.9. A identificação correta do local da prova e o comparecimento no horário determinado serão
de inteira responsabilidade do candidato.
6.1.10. O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à
prevenção de contaminação e disseminação do COVID-19, como o uso adequado de máscara de
proteção facial, industriais ou caseiras em todos ambientes dos recintos de aplicação de provas,
manter distância mínima dos demais candidatos, higienizar as mãos com álcool 70%. O
CANDIDATO QUE NÃO OBSERVAR AS MEDIDAS SANITÁRIAS DE SEGURANÇA
PREVISTAS NESTE EDITAL NÃO TERÁ PERMITIDO O SEU ACESSO AO LOCAL DAS
PROVAS E, SE JÁ ESTIVER ADENTRADO AO LOCAL E DESRESPEITAR TAIS MEDIDAS
SERÁ DESCLASSIFICADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO.
6.1.11. Somente será admitido à sala de provas o candidato:
a) cujo nome conste na lista de homologação final das inscrições;
b) que se apresentar no local de provas até o horário estabelecido para o início das provas;
c) que estiver portando documento identificação original, não se aceitando cópias, mesmo
autenticadas, ou protocolos;
d) que estiver usando máscara de forma adequada e correta.
6.1.11.1. São considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos
Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública e pelo Corpo de Bombeiros Militar, pelos
11
Prefeitura Municipal de Maravilha. Avenida Euclides da Cunha, 60. Centro. Maravilha/SC. CEP 89874-000

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MARAVILHA
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022

Conselhos e Ordens fiscalizadores de exercício profissional, passaporte, certificado de reservista,
carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade,
carteira de trabalho e carteira nacional de habilitação, com foto.
6.1.11.2. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a
identificação do candidato.
6.1.11.3. 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 ser apresentado
documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há no máximo 30 (trinta)
dias, sendo, então, submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de
assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.
6.1.11.4. A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de
identificação gere dúvidas quanto à fisionomia, à assinatura ou à condição de conservação do
documento.
6.1.11.5. A não apresentação de documento de identificação, nos termos do presente edital,
impedirá o acesso do candidato ao local de prova.
6.1.12. O candidato deverá levar consigo o material de uso pessoal para realização da prova, sendo
este obrigatoriamente caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente.
Não serão fornecidas canetas no local e não será permitido o compartilhamento de canetas entre os
candidatos.
6.1.13. Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do Concurso Público poderá haver
mais de um tipo de prova e a Unoesc, poderá proceder, como forma de identificação, à coleta da
impressão digital nos cartões resposta, de todos os candidatos no dia de realização das provas, bem
como usar detector de metais.
6.1.14. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, seja qual for o motivo alegado, para
justificar o atraso ou a ausência do candidato.
6.1.15. O candidato não poderá alegar quaisquer desconhecimentos sobre a realização da prova
como justificativa de sua ausência.
6.1.16. O não comparecimento ao local de realização das provas, qualquer que seja o motivo,
caracterizará desistência do candidato e resultará em sua eliminação do Concurso Público.
6.1.17. Durante a realização das Provas é vedado:
a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou equipamentos
eletrônicos;
b) a comunicação entre os candidatos;
c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;
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d) a ingestão de alimentos com embalagens (o candidato deverá acondicionar em embalagem
plástica ou de qualquer outro material transparente, sem qualquer rótulo) e bebidas, com exceção de
água acondicionada em embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;
e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrido 30(trinta) minutos do seu início;
f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, qualquer equipamento elétrico ou
eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma;
g) o uso de lápis, borrachas, lapiseiras, clips, ou qualquer outro material que não seja a caneta
esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente;
h) portar aparelho telefônico, tablet ou computadores incluindo seus acessórios. O candidato que
portar qualquer destes equipamentos ou qualquer dos previstos na alínea f deverá obrigatoriamente
entregá-lo ao fiscal, desligado e preferencialmente com a bateria removida. Se o candidato
permanecer com qualquer dos equipamentos mencionados, e o mesmo emitir qualquer som ou bip,
o candidato será automaticamente eliminado do certame;
6.1.18. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras
relativas ao Concurso Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções
constantes da prova, bem como o tratamento indevido e descortês a qualquer pessoa envolvida na
aplicação das provas.
6.1.19. Será excluído do Concurso Público 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 ou portando qualquer dos itens
previstos no item 6.1.17;
f) ausentar-se do local de provas antes de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas;
g) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em
qualquer outro meio, que não o autorizado pela Unoesc no dia da aplicação das provas;
h) ausentar-se da sala de provas levando Cartão Respostas ou outros materiais não permitidos;
i) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte;
j) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
k) não devolver integralmente o material recebido;
l) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro, anotação,
impresso não permitido ou máquina calculadora ou similar;
m) estiver fazendo uso ou portando qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação (bip,
telefone celular, relógios digitais ou analógicos, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop,
receptor, gravador, smartphone incluindo seus acessórios ou outros equipamentos similares), bem
como protetores auriculares;
n) não assinar o cartão resposta;
o) não utilizar máscara;
p) não observar as medidas sanitárias de prevenção à contaminação de COVID-19 previstas
neste edital;
q) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.
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6.1.20. 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.
6.1.21. 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.
6.1.22. A Unoesc e o Município de Maravilha (SC) não se responsabilizarão por perda ou extravio
de documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocorridos no local de realização das provas,
nem por danos neles causados.
6.1.23. Distribuídos os Cadernos de Questões aos candidatos e, na hipótese de serem verificadas
falhas de impressão, o Coordenador do Local de Prova, antes do início da prova ou no decorrer da
mesma, diligenciará no sentido de:
a) substituir os Cadernos de Questões defeituosos;
b) proceder, em não havendo número suficiente de Cadernos para a devida substituição, a leitura
dos itens onde ocorreram falhas, usando, para tanto, um Caderno de Questões completo;
c) estabelecer, prazo para compensação do tempo usado para regularização do Caderno, se a
ocorrência verificar-se após o início da prova.
6.1.24. Quando, após a prova, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou
por investigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, sua prova será anulada e o
candidato será automaticamente eliminado do Concurso Público.
6.1.25. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das
provas em razão de afastamento do candidato da sala de prova.
6.1.26. Em hipótese nenhuma será realizada qualquer prova fora do local, data e horário
determinados.
6.1.27. Os cadernos de provas serão disponibilizados aos candidatos e serão posteriormente
publicados no site oficial do Município de Maravilha (SC) www.maravilha.sc.gov.br
6.1.28. Os três últimos candidatos que permanecerem na sala das provas somente poderão retirar-se
do local simultaneamente, após assinarem o verso de todos os cartões resposta de sua sala, a ata e o
lacre do envelope onde serão acondicionados os cartões resposta. Este processo será acompanhado
por uma das pessoas que estiverem na coordenação do certame. Caso o candidato recuse-se a
permanecer no local até a finalização deste processo, será automaticamente eliminado do Concurso
Público.
6.1.29. Durante a realização da prova, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de
aplicação da mesma e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo da prova
e/ou critérios de avaliação/classificação.
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6.1.30. Durante a realização da prova, sobre a mesa do candidato deverá permanecer apenas seu
caderno de prova, canetas esferográficas de tinta azul ou preta fabricada em material transparente,
cartão respostas, documento de identificação e água acondicionada em embalagem transparente sem
rótulo ou etiqueta.
6.1.31. Ao candidato aconselha-se que no dia da realização da prova, leve consigo o comprovante
de pagamento e de inscrição para possíveis conferências. Porém, é indispensável a apresentação de
documento de identificação com foto.
6.2. DA PROVA DE TÍTULOS
6.2.1. A prova de títulos, de caráter classificatório, é destinada aos candidatos inscritos nos cargos
de Nível Superior.
6.2.1.1. A prova de títulos terá peso 2,0 (Dois).
6.2.1.2. São compreendidos como títulos, apenas os certificados ou diplomas de cursos de Pósgraduação, a saber, em nível de especialização, mestrado ou doutorado.
6.2.1.3. Outros documentos não serão considerados.
6.2.2. Somente terão computados os pontos relativos à prova de títulos os candidatos que
obtiverem nota igual ou superior a 4 (quatro) pontos na prova escrita/objetiva.
6.2.3. Os títulos deverão ser digitalizados, frente e verso, em formato visível/legível, e deverão ser
anexados ao sistema de inscrição, no local correspondente ao nível de formação do candidato.
Documentos anexados no local errado ou ilegíveis, não serão pontuados. Os documentos deverão
ser anexados até a data de 27/03/2022.
6.2.4. A entrega dos títulos é de inteira responsabilidade do candidato. Não serão aceitos títulos cuja
data de postagem seja posterior a data especificada no item anterior.
6.2.5. Os documentos que não estiverem de acordo com os critérios estabelecidos neste Edital,
ainda que entregues, não serão considerados.
6.2.6. Não serão aceitos títulos encaminhados por qualquer outro meio a não ser o descrito neste
Edital.
6.2.7. Serão considerados como títulos, para os cargos de Nível Superior:
Títulos
Certificado de Pós-graduação, em nível de Especialização.
Diploma de Mestrado
Diploma de Doutorado

Pontuação
4
7
10
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6.2.8. Os títulos previstos no item anterior somente serão pontuados uma única vez e não serão
pontuados cumulativamente.
6.2.9. Os títulos previstos no item 6.2.7. deverão ser da área de atuação do cargo para o qual o
candidato se inscreveu.
6.2.10. A habilitação mínima exigida para o cargo não pontuará como título.
6.2.11. A pontuação dos títulos não ultrapassará 10 pontos.
6.2.12. O candidato que não enviar seu título no prazo estipulado no presente edital receberá nota 0
(zero).
6.2.13. A escolha do título a ser encaminhado é de inteira responsabilidade do candidato. À
Comissão Avaliadora cabe apenas avaliar o título relacionado e encaminhado pelo candidato.
6.2.14. Os títulos deverão ser entregues apenas na forma descrita no presente Edital.
6.2.15. Os candidatos poderão, até a data estabelecida neste edital para entrega dos títulos, substituir
o título enviado ou anexar documentos adicionais no sistema. Não serão aceitos documentos
enviados fora dos prazos estabelecidos neste edital.
6.2.16. É responsabilidade do candidato o envio dos documentos da Prova de Títulos conforme
normas previstas neste Edital.
6.2.17. Para fins de análise e cômputo da respectiva pontuação, nos termos do quadro constante no
item 6.2.7. os candidatos deverão observar as seguintes opções, conforme o caso:
6.2.17.1. Para a comprovação da conclusão do curso de pós-graduação em nível de doutorado ou de
mestrado será aceito APENAS DIPLOMA, devidamente registrado, expedido por instituição
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
6.2.17.2. Para curso de doutorado ou de mestrado ou de graduação concluído no exterior será aceito
APENAS O DIPLOMA, desde que revalidado por instituição de ensino superior no Brasil e
traduzido para a língua portuguesa por tradutor juramentado.
6.2.18. Para comprovação da conclusão do curso de pós-graduação em nível de especialização será
ACEITO APENAS CERTIFICADO, com carga horária mínima de 360 horas, em que conste que
o curso atende às normas da Lei nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, do Conselho
Nacional de Educação (CNE) ou está de acordo com as normas do extinto Conselho Federal de
Educação (CFE), ou ainda que está de acordo com as normas do Conselho Estadual de Educação
(CEE).
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6.2.18.1. Caso o certificado não ateste que o curso atende às normas estipuladas no item anterior, o
candidato deverá solicitar à instituição responsável pela oferta do curso uma declaração atestando
que o curso atendeu as normas citadas no item anterior.
6.2.18.2. O documento expedido em língua estrangeira somente será considerado se traduzido para
a Língua Portuguesa por tradutor juramentado.
6.2.19. NÃO SERÃO ACEITOS QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS, QUE NÃO
DIPLOMAS OU CERTIFICADOS, PARA COMPROVAÇÃO DE TÍTULOS, CONFORME
DESCRIÇÃO DO PRESENTE EDITAL.
6.2.20. Os títulos obtidos no exterior deverão ser validados por instituição nacional, na forma da lei,
e devem estar acompanhados de tradução oficial se redigidos em língua estrangeira.
6.2.21. Enviada a relação dos títulos, não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos, sob
qualquer hipótese ou alegação. Do mesmo modo, não se admitirá os títulos enviados após o prazo
previsto em item 6.2.3. deste Edital.
6.2.22. Somente serão considerados como títulos, os diplomas que sejam expedidos por instituição
de ensino credenciada pelo MEC.
6.2.23. Para efeito de pontuação será considerado o título obtido até a data do último dia de
postagem.
6.2.24. O CANDIDATO QUE POSSUIR ALTERAÇÃO NO NOME OU SOBRENOME
DEVERÁ, OBRIGATORIAMENTE ANEXAR CÓPIA DO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
DA ALTERAÇÃO JUNTAMENTE COM O TÍTULO. O CANDIDATO QUE NÃO
COMPROVAR A ALTERAÇÃO DE NOME COM APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO
LEGAL, E CUJO TÍTULO ESTIVER COM NOME DIFERENTE DA INSCRIÇÃO NÃO TERÁ
O MESMO PONTUADO.
6.2.25. Na Classificação Preliminar será feita a apresentação da pontuação da prova de títulos dos
candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 4 (quatro) pontos na prova objetiva/escrita. A
discordância quanto a pontuação da prova de títulos deverá ser arguida no prazo para interposição
de recursos quanto a classificação preliminar.
6.2.26. Comprovada em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos do
candidato, bem como encaminhamento de um mesmo título em duplicidade, com o fim de obter
dupla pontuação, o candidato terá anulada a totalidade de pontos desta prova. Comprovada a culpa
do candidato este será eliminado do Concurso Público.
6.3. DA PROVA PRÁTICA
6.3.1. Serão convocados os 15 (quinze) primeiros candidatos aprovados para o cargo de Motorista
de Veículos Pesados e os 15 (quinze) primeiros candidatos aprovados do cargo de Operador de
17
Prefeitura Municipal de Maravilha. Avenida Euclides da Cunha, 60. Centro. Maravilha/SC. CEP 89874-000

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MARAVILHA
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022

Máquinas, considerando a nota total obtida na Prova Teórico-objetiva, de acordo com a ordem de
classificação decrescente.
6.3.1.1. Serão considerados aprovados, para realização da prova prática, os candidatos que
obtiverem nota igual ou superior a 4 (quatro) pontos na prova escrita/objetiva.
6.3.2. Para convocação, serão aplicados os critérios de desempate conforme estabelecido no item 9.
6.3.3. Somente poderá realizar a prova o candidato que, no dia da Prova Prática, apresentar a CNH
com a categoria solicitada neste Edital.
6.3.3.1. A não apresentação da CNH, ou apresentação inadequada, acarretará a eliminação do
candidato no Concurso.
6.3.3.2. Não será aceita CNH violada ou fora do prazo de validade.
6.3.3.3. Não serão aceitas cópias autenticadas nem mesmo protocolo de documento ou qualquer
outro documento em substituição a CNH.
6.3.4. Os critérios, o local, horário e outras informações serão publicados em Edital específico,
conforme Cronograma do Item 12 deste edital.
6.3.5. É de inteira responsabilidade do candidato a identificação correta do local de realização da
prova e o comparecimento no horário determinado.
6.3.6. A Prova Prática consistirá em avaliar a experiência e conhecimentos técnicos do candidato e
constará da demonstração prática de sua habilidade na execução de tarefas de acordo com as
atribuições do cargo.
6.3.7. A Prova Prática tem caráter eliminatório e terá resultado expresso em APTO e NÃO APTO,
sendo que o candidato que obtiver resultado NÃO APTO, independentemente de sua nota na prova
objetiva, será desclassificado do certame.
6.3.8. O candidato somente deverá realizar a prova prática caso se achar em condições físicas e
técnicas para tal. Será de sua exclusiva responsabilidade eventual dano causado a si, ao patrimônio
ou a terceiros. Não sendo realizada a prova, o candidato será reprovado e excluído do Concurso
Público.
6.3.9. Não caberão recursos contra a prova prática.
6.3.10. Aplicar-se-ão as mesmas regras da Prova Objetiva/Escrita, aos candidatos, no dia da
aplicação das Provas Práticas.
6.3.11. As provas práticas serão aplicadas na data provável de 25/06/2022, em local e horário a
serem definidos em edital específico, que será publicado pelo menos até a data de 10/06/2022.
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6.2.12. A Comissão de Acompanhamento do Concurso Público reserva-se o direito de, por razões
de ordem técnica ou condições meteorológicas alterar a data e o local das provas práticas.
6.2.13. Ocorrendo qualquer alteração, os candidatos poderão ser avisados até um dia antes da
realização das provas.
7. DO PREENCHIMENTO DO CARTÃO-RESPOSTA
7.1. Nas Provas Escritas o candidato deverá assinalar as respostas no CARTÃO RESPOSTA, que
será o único documento válido para a correção da prova.
7.2. O preenchimento do CARTÃO RESPOSTA será de inteira responsabilidade do candidato, que
deverá proceder em conformidade com as instruções específicas no Caderno de Questões.
7.3. Não será fornecido em nenhuma hipótese novo cartão resposta por erro do candidato.
7.4. Não serão substituídos os cartões respostas por erro do candidato.
7.5. O candidato deverá assinar seu cartão-resposta no local indicado. Não serão corrigidos os
cartões-respostas que não estiverem assinados.
7.6. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no cartão-resposta serão de inteira
responsabilidade do candidato.
7.6.1. Forma correta de preencher o Cartão Resposta:
7.7. Será atribuída nota 0 (zero) à questão da prova objetiva:
a) Cuja(s) resposta(s) no cartão resposta não corresponda(m) ao Gabarito Oficial do Concurso
Público;
b) Quando a(s) resposta(s) no cartão resposta contenha(m) emenda(s) e/ou rasura(s), ainda que
legível(is);
c) Que contenha(m) mais de uma opção de resposta assinalada ao cartão resposta;
d) Que não estiver(em) assinalada(s) no cartão resposta;
e) Cuja(s) resposta(s) for(em) preenchida(s) fora das especificações do cartão-resposta, ou seja,
preenchida(s) com caneta não esferográfica ou com caneta esferográfica de cor diferente de preta ou
azul, ou com lápis, ou ainda, com marcação diferente da indicada.
7.8. Em nenhuma hipótese, será considerado para correção e respectiva pontuação o caderno de
questões.
7.9. Será permitido aos candidatos copiar suas respostas do cartão resposta, em formulário próprio,
a ser indicado pelo fiscal de sala.
7.10. O Gabarito Preliminar da prova escrita será divulgado até a data de 02/05/2022, no Mural
Público Municipal e site oficial do Município de Maravilha (SC) www.maravilha.sc.gov.br Nesta
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mesma data, também serão publicadas no site oficial do Município de Maravilha, as provas
objetivas.
8. DOS RECURSOS
8.1. É assegurado aos candidatos a interposição de recursos nos seguintes casos:
a) Quanto ao indeferimento das inscrições ou das condições especiais para realização de provas, na
homologação preliminar;
b) Quanto às questões da prova objetiva e gabarito preliminar;
c) Quanto à Classificação Preliminar do Concurso Público.
8.2. A interposição dos recursos acima delineados deverá ocorrer mediante preenchimento do
Formulário de Recurso on line, disponível na área do candidato, no site da Prefeitura Municipal de
Maravilha (SC), devendo:
a) Obedecer aos prazos editalícios, previstos no Item 12 deste Edital.
b) Ser obrigatoriamente individual, fazendo-se constar nome completo do candidato, número da
inscrição ou de ordem e cargo para o qual se inscreveu;
c) Os recursos contra questões da prova escrita deverão ser apresentados, com fundamentação
clara e ampla, comprovando-se as alegações mediante citação das fontes de pesquisa, páginas de
livros, nome dos autores, bibliografia específica, entre outros, juntando cópia dos comprovantes.
d) O candidato deverá interpor um recurso por questão que julgar improcedente.
e) Os prazos de recurso devem ser observados pelo candidato, sendo de sua exclusiva
responsabilidade interpor o recurso cabível para cada fase do certame. A não interposição de
recursos nos prazos previstos pelo edital e nas fases previstas para o certame ensejarão ao candidato
consequências, sendo passível, inclusive, a eliminação do certame.
8.2.1. Os recursos que forem interpostos sem fundamentação, ou ainda que apenas versem sobre
suposições, sem que haja provas para tal, não serão apreciados. Ainda, os recursos deverão ser
interportos em defesa pessoal, recursos que versarem sobre situações de outros candidatos, não
serão analisados e serão indeferidos.
8.3. Caso da análise dos recursos interpostos decorra a anulação de questões da prova escrita
objetiva, estas serão consideradas como corretas para todos os candidatos que realizaram a prova.
8.3.1. Se da análise dos recursos resultar alteração de gabarito, as provas de todos os candidatos
serão corrigidas conforme essa alteração e seu resultado final divulgado de acordo com o novo
gabarito.
8.4. Será indeferido liminarmente o recurso que não estiver fundamentado ou for interposto fora do
prazo, bem como aqueles que contenham erro formal e/ou material em sua elaboração ou
procedimentos que sejam contrários ao disposto neste Edital.
8.5. Não serão aceitos recursos encaminhados por meio que não seja o previsto neste Edital, bem
como sobreposições de recursos apresentadas pelo mesmo candidato com finalidade de acrescentar
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ou modificar a redação, argumentação ou comprovação ao requerimento anterior, independente de
vigência de prazo.
8.6. As respostas aos recursos serão encaminhadas, via sistema de inscrições para os candidatos
que os interpuseram.
9. DA CLASSIFICAÇÃO
9.1. A atribuição da nota da prova escrita objetiva será computada conforme fórmula abaixo:
NPO= (NALP x 0,2) + (NACG x 0,2) + (NACE x 0,35)
NPO= Nota Prova Objetiva
NALP= Número de acertos Língua Portuguesa
NACG= Número de acertos Conhecimentos Gerais
NACE= Número de acertos Conhecimentos Específicos
9.1.1. Os candidatos que não obtiverem nota igual ou superior a 4 (quatro) pontos na prova
objetiva, serão desclassificados do processo seletivo. Os candidatos que zerarem na prova
específica, serão automaticamente eliminados do certame.
9.2. A atribuição da nota final será dada de acordo com a fórmula abaixo, para os cargos de Nível
Superior:
NF= ((NPO x 8) + (PPT x 2,0))/10
NF= Nota final
8= Peso prova escrita/objetiva
PPT= Pontuação Prova de Títulos
2,0= Peso prova de títulos
9.2.1. A atribuição da nota final, para os demais cargos, será dada de acordo com a fórmula abaixo:
NF= (NPO x 10)/10
NF= Nota final
10= Peso prova escrita/objetiva
9.2.2. A pontuação máxima por candidato não será superior a 10 (dez) pontos.
9.3. Ocorrendo empate na nota final, o desempate beneficiará, sucessivamente, o candidato que:
a) Possuir maior idade dentre os candidatos com mais de 60 (sessenta) anos, completados até o
último dia do prazo de inscrição, nos termos do Art. 27 da Lei nº 10.741/2003, considerando-se o
ano, o mês e o dia do nascimento;
b) Possuir maior número de pontos na prova de Conhecimentos Específicos;
c) Possuir maior número de pontos na prova de Língua Portuguesa;
d) O candidato de maior idade;
e) Sorteio.
9.4. A classificação final dos candidatos obedecerá a ordem decrescente de notas obtidas.
21
Prefeitura Municipal de Maravilha. Avenida Euclides da Cunha, 60. Centro. Maravilha/SC. CEP 89874-000

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MARAVILHA
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022

10. DA INVESTIDURA E NOMEAÇÃO
10.1. A contratação é de competência da Prefeitura Municipal, segundo interesse e conveniência da
Administração Municipal.
10.2. O provimento das vagas obedecerá rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos e a
contratação de dará sob o regime estatutário, vinculado ao Regime Geral da Previdência Social, nos
termos da legislação vigente.
10.3.Para ser investido no cargo o candidato deverá atender às seguintes exigências:
a) ter sido aprovado no Concurso Público, na forma estabelecida neste Edital;
b) 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, artigo 12, da Constituição Federal;
c) encontrar-se no pleno gozo de seus direitos civis e políticos;
d) estar quite com as obrigações militares e eleitorais;
e) conhecer e estar de acordo com as exigências do presente edital;
f) ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos até a data da admissão;
g) não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do serviço público”,
mediante decisão transitado em julgado em qualquer esfera governamental;
h) não estar aposentado em decorrência de cargo, função ou emprego público de acordo com o
previsto no inciso XVI, XVII e parágrafo 10 do art. 37 da Constituição Federal, alterado pelas
Emendas Constitucionais nº 19 e 20 bem como receba benefício proveniente de regime próprio da
previdência social ou do regime geral de previdência social relativo a emprego público;
i) não estar em exercício de cargo público, de acordo com previsto no inciso XVI e XVII do art.
37 da Constituição Federal, alterado pelas Emendas Constitucionais nº 19 e 20.
j) comprovar os requisitos (escolaridade, formação, habilitação, etc.), exigidos para o exercício
do cargo na data da posse.
k) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada através dos
exames médicos.
l) apresentar, quando se tratar de profissão regulamentada, no ato da posse, o competente registro
de inscrição no respectivo órgão fiscalizador, bem como a certidão de quitação de suas obrigações
perante o referido órgão.
10.4. A não apresentação dos documentos no prazo estabelecido no estatuto do servidor, bem como
quaisquer dos requisitos de que trata o presente Edital e/ou a prática de ato de falsidade ideológica
em prova documental, resultará na exclusão do candidato do Concurso Público.
10.4.1. A inexatidão das informações ou irregularidades nos documentos, ainda que verificados
posteriormente à nomeação, ocasionarão a exoneração do candidato.
10.5. O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço junto ao Departamento de Pessoal da
Prefeitura de Maravilha (SC).
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11. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA
11.1. Fica delegada competência à FUNOESC - Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina
- Campus de São Miguel do Oeste/SC, para:
a) Preparar resultado da homologação das inscrições;
b) Elaborar, aplicar, julgar, corrigir e avaliar a prova objetiva;
c) Apreciar os recursos previstos no Item 8 deste Edital;
d) Apresentar o relatório final, com a classificação dos candidatos;
e) Prestar, juntamente com o Município de Maravilha (SC), informações sobre o Concurso
Público.
12. CRONOGRAMA
12.1. O Concurso Público seguirá as datas e prazos estipulados de acordo com o cronograma a
seguir:
Atividades
Período
Publicação do Edital
24/02/2022
Prazo para impugnação do Edital
24 a 25/02/2022
Período de inscrições
25/02 a 27/03/2022
Último dia para pagamento do boleto bancário
28/03/2022
Período de inscrições para candidatos doadores de sangue
e de medula (Isenção de pagamento da taxa de inscrição) e
25/02 a 09/03/2022
entrega de documentos conforme item 5.2 e 5.2.1 do
Edital.
Homologação das isenções da taxa de inscrição
15/03/2022
Prazo final para envio e postagem do requerimento e do
laudo médico dos candidatos que optarem por vagas para
27/03/2022
pessoas portadoras de necessidades especiais
Prazo final para envio e postagem dos títulos para os
27/03/2022
cargos de Nível Superior
Homologação preliminar das inscrições e do deferimento
de condições especiais para os candidatos portadores de
05/04/2022
necessidades especiais
Período para interposição de recursos contra a
homologação preliminar e quanto ao indeferimento de
06 e 07/04/2022
condições especiais para os candidatos portadores de
necessidades especiais
Homologação final das inscrições
12/04/2022
Divulgação do local das provas e do ensalamento dos
20/04/2022
candidatos
Aplicação das provas escritas
01/05/2022
Divulgação do gabarito preliminar e das provas escritas
02/05/2022 (até às 23h59min)
Prazo para interposição de recurso contra o gabarito
03 e 04/05/2022
preliminar e questões das provas escritas
Divulgação do gabarito final das provas escritas
17/05/2022 (até às 23h59min)
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Divulgação da classificação preliminar
Prazo para interposição de recurso contra classificação
preliminar e pontuação da prova de títulos
Publicação do Edital de Aplicação das Provas Práticas
Aplicação das Provas Práticas
Divulgação da classificação final
Homologação do Concurso Público

31/05/2022
01 e 02/06/2022
10/06/2022 (até às 23h59min)
25/06/2022 (Data provável)
30/06/2022 (Até às 23h59)
01/07/2022

12.2. Este cronograma tem caráter orientador e poderá ser alterado em função da necessidade de
ajustes operacionais, a critério da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso
Público, garantida a publicidade legal nos meios de comunicação definidos nas Disposições
Preliminares deste edital.
12.3. É única e exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar o cronograma e as publicações
oficiais referentes ao andamento deste certame, nos meios definidos nas Disposições Preliminares
deste edital.
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. As publicações sobre Concurso Público serão feitas por Edital e veiculadas na imprensa.
13.2. Aquele que sentir-se prejudicado por qualquer das disposições feitas neste Edital poderá pedir
a sua impugnação mediante órgão competente, no prazo estabelecido no Item 12.
13.3. O Foro para dirimir qualquer questão relacionada com o presente Concurso Público é o da
Comarca de Maravilha (SC).
13.5. Os casos não previstos no presente Edital, no que tange ao Concurso Público em questão,
serão resolvidos, conjuntamente, pela FUNOESC - Fundação Universidade do Oeste de Santa
Catarina de São Miguel do Oeste/SC, pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do
Concurso Público e pelo Município de Maravilha (SC).
13.6. Fazem parte deste Edital:
a) Anexo I - Protocolo de segurança ante a pandemia da COVID-19.
a) Anexo II – Atribuições dos cargos.
b) Anexo III – Conteúdo Programático.
c) Anexo IV – Requerimento de Vaga para Portadores de Necessidades Especiais.
d) Anexo V – Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição.
13.7. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Maravilha/SC, em 24 de fevereiro de 2022.
Jonas Dall Agnol
Prefeito em Exercício do Município de Maravilha/SC
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ANEXO I
PROTOCOLO DE SEGURANÇA ANTE A PANDEMIA DA COVID-19
Conforme determinado pela Portaria SES nº 714 de 18 de setembro de 2020 ficam
estabelecidas medidas de prevenção a fim de disciplinar a realização de concursos públicos e
processos seletivos presenciais.
Seguindo as medidas estabelecidas na Portaria supra e demais documentos competentes a
regras sanitárias, seguem abaixo as medidas a serem seguidas para a realização das provas
objetivas:
 Todas as pessoas que participarem do certame, incluindo os candidatos, fiscais de prova e
organização, devem usar máscaras descartáveis de tecido não tecido (TNT) ou tecido de
algodão.
 Utilização de local adequado para aplicação das provas, considerando as regras sanitárias
vigentes e a segurança dos participantes, atentando-se para o fato de que deverá ser acomodado
número reduzido de candidatos em cada sala.
 Nos locais destinados à realização de certames deverá ser feita a higienização de todas as áreas,
antes da realização das provas. As salas devem ter seus pisos higienizados com desinfetantes
próprios para a finalidade antes e após o uso, bem como realizar desinfecção com álcool 70%
de superfícies expostas, incluindo as mesas, armários, maçanetas, corrimãos, interruptores,
elevadores, entre outros.
 Disponibilização de equipe para a limpeza e higienização do local durante o andamento do
certame.
 Organização e demarcação das carteiras e cadeiras de forma que respeite o distanciamento de
1,50 metros entre um candidato e outro.
 Todos os ambientes devem ser mantidos arejados, preferencialmente com ventilação natural,
com as janelas e portas abertas, não sendo recomendada a utilização de aparelhos de arcondicionado ou climatização de ar central.
 Organização de sinalização de rotas para que os candidatos mantenham o distanciamento de
1,50 (um metro e cinquenta centímetros) na entrada para o local das provas, na entrada ou saída
da sala (fila para a sala) e na saída e retorno para o banheiro (fila do banheiro).
 Recomendação de que seja evitado a utilização de sanitários no local de aplicação das provas.
 Disponibilização no local de aplicação das provas de cartazes informativos contendo
orientações de saúde, a fim de conscientizar os candidatos sobre os cuidados que devem ser
seguidos, como etiqueta da tosse e a higienização de mãos.
 Disponibilização de álcool na concentração de 70%, no portão de entrada, na entrada das salas
de realização das provas, na mesa dos fiscais de sala e nas áreas de uso comum, em pontos
estratégicos e de maior circulação de pessoas.
 Disponibilização de suprimentos de sabão líquido e papel toalha nos banheiros e lavatórios.
 Disponibilização de termômetros infravermelhos ou outro instrumento correlato para a aferição
da temperatura dos candidatos.
 Disponibilização de equipe de vigilância sanitária municipal para orientar os candidatos no
início, durante e ao final das provas no intento de evitar aglomerações e descumprimento das
medidas de prevenção e segurança previstas.
 Atuação de equipe de profissionais da saúde para diagnosticar e orientar possíveis casos de
candidatos que estejam com sintomas de COVID-19 e/ou temperatura corporal igual ou
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superior a 37,8º C, bem como para conduzir e orientar as ações quando se depararem com
candidatos nestas condições de forma a se protegerem e protegerem todos os presentes.
 Utilização de sala de isolamento para candidatos que apresentem sintomas de síndrome gripal e
cuja temperatura registrada seja igual ou superior a 37,8 (trinta e sete vírgula oito) graus
Celsius.
 Desativar ou lacrar as torneiras a jato dos bebedouros que permitam a ingestão de água
diretamente, de forma que se evite o contato da boca do usuário com o equipamento. Caso não
seja possível lacrar ou remover o sistema de torneiras com jato de água, o bebedouro deverá ser
substituído por equipamento que possibilite a retirada de água apenas em copos descartáveis ou
recipientes de uso individual, mantendo disponível álcool em gel na concentração de 70% ao
lado do bebedouro, com recomendação de higienização das mãos antes e após a retirada da
água.
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ANEXO II
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

CARGO

Motorista de
veículos pesados

Operador de
Máquinas

CARGO

Agente combate a
endemias

Agente Educativo

ENSINO FUNDAMENTAL
ATRIBUIÇÕES
Dirigir veículos oficiais, transportando materiais e equipamentos; Zelar pelo
abastecimento, conservação e limpeza do veículo sob sua responsabilidade;
Efetuar pequenos reparos no veículo sob sua responsabilidade; Comunicar ao
chefe imediato a ocorrência de irregularidade ou avarias com viatura sob sua
responsabilidade; Proceder o controle contínuo de consumo de combustível,
lubrificantes e manutenção em geral; Proceder o mapeamento de viagens,
identificando o usuário, tipo de carga, seu destino, quilometragem, horários de
saída e chegada; Auxiliar na carga e descarga do material ou equipamento;
Tratar os passageiros com respeito e urbanidade; Manter atualizado o
documento de habilidade profissional e do veículo; Executar outras tarefas
afins.
Providenciar a lavação, abastecimento e lubrificação da máquina; Efetuar
pequenos reparos na máquina sob sua responsabilidade; Dirigir máquinas
como: trator de pneus, rolo compactador, perfuratriz, patrolas, tratores pés,
carregadeiras e similares; Comunicar ao chefe imediato a ocorrência de
irregularidades ou avarias com a máquina sob sua responsabilidade; Proceder
ao controle contínuo de consumo de combustível, lubrificação e manutenção
em geral; Proceder o mapeamento dos serviços executados; Manter atualizada
a sua carteira nacional de habilitação e a documentação da máquina; Efetuar os
serviços determinados, registrando as ocorrências; Executar outras tarefas
afins.
ENSINO MÉDIO
ATRIBUIÇÕES
Executar os serviços de desinfecção em residências, para evitar a proliferação
de insetos e animais peçonhentos; desenvolver atividades inerentes ao combate
à doença de Chagas, esquistossomose, dengue e outras doenças; proferir
palestras em escolas públicas e associações comunitárias com a finalidade de
melhorar os hábitos e prevenir doenças; zelar pela conservação dos materiais e
equipamentos sob sua responsabilidade; atender às normas de segurança e
higiene do trabalho e realizar outras tarefas afins.
O Professor regente é o responsável pela turma, sendo o agente educativo
vinculado ao mesmo no que se refere ao planejamento e as pequenas questões
do dia a dia, que devem ser resolvidas primeiro com o professor titular. Caso
não for solucionado conversar com a direção. Acompanhar as atividades
pedagógicas desenvolvidas pelo professor junto com as crianças. Participar da
construção do PPP da unidade, juntamente com os demais servidores, para
planejar e executar ações pedagógicas que estejam de acordo com o mesmo.
Respeitar as especificidades de cada criança, idade, grupo social, história da
criança, desenvolvendo ações do cuidar/educar. Participar e colaborar das
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Auxiliar de
Serviços Gerais
da Educação

Técnico em
Enfermagem

Técnico em
informática

reuniões, eventos, promoções desenvolvidas pelo CEI que atua. Conhecer a
legislação que rege a Educação Infantil e a vida funcional do servidor.
Executar todas as ações pertinentes ao cuidar/educar como algo indissociável.
Colaborar com o professor na avaliação descritiva das crianças dando
sugestões. Auxiliar o trabalho do professor em todos os aspectos. Acolher com
respeito as crianças quando estas chegarem ao CEI com a família. Receber e
transmitir os recados dos pais ao professor da turma. Zelar pela conservação do
patrimônio público e manter a sala organizada. Desenvolver seu trabalho
dentro dos princípios éticos e morais, com comprometimento,
responsabilidade, assiduidade, iniciativa, produtividade, respeito. Participar de
cursos de formação continuada, congressos, palestras oferecidas pelos órgãos
competentes, mantendo-se atualizado, inclusive nas atividades extraclasse. Ter
ética nas relações de trabalho, bem como nas relações interpessoais,
respeitando todos os colegas da escola. Manter seu local de trabalho limpo e
organizado. Estudar e propor à base da vivência adquirida no desempenho das
atribuições, medidas destinadas a simplificar o trabalho e a redução do custo
das operações. Cumprir com o horário e as regras definidas pela direção e
coordenação da escola. Ter caderno de planejamento organizado e atualizado.
As refeições deverão ser feitas junto com as crianças.
Manter a limpeza das unidades escolares e/ou Secretaria Municipal de
Educação; Zelar pela higienização do ambiente escolar; Organizar o mobiliário
escolar para o desenvolvimento das atividades pedagógicas; Executar a
limpeza de forma e horários compatíveis com o desenvolvimento das
atividades pedagógicas; Colaborar na manutenção da ordem no pátio escolar;
Realizar poda de árvores, corte de grama e cuidados com hortas e pomares na
unidade escolar ou outros espaços públicos do Município; Fazer a manutenção
de móveis e utensílios das unidades escolares; Promover pequenos reparos no
mobiliário, estrutura física e instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas das
unidades escolares; Preparar a alimentação dos educandos seguindo as
orientações da direção da unidade escolar da nutricionista e das autoridades
municipais; Manter a higiene do ambiente de preparo dos alimentos; Zelar pela
qualidade da alimentação preparada; Manter atualizado o registro da
alimentação recebida; Contribuir na fiscalização da qualidade dos alimentos
recebidos; Orientar os estudantes sobre hábitos alimentares e de higiene;
Contribuir na fiscalização da qualidade dos alimentos recebidos; e
Desenvolver outras atividades inerentes à profissão.
Participar da programação de enfermagem; executar ações assistenciais de
enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro, observando o disposto no
parágrafo único do Art. 11 da Lei N. 7.498/86; participar da orientação e
supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar; participar da equipe
de saúde; utilizar e informar regularmente o Sistema Municipal de Informação
Digital (SMID).
Realizar instalação, configuração e suporte em sistemas operacionais Linux e
Windows; instalação, configuração e utilização de aplicativos Microsoft Office
(Word, Excel, PowerPoint e Access) e Libre Office, Open Office, instalação,
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Técnico em
Saúde Bucal

Vigilante
Sanitário

configuração e suporte em sistemas de utilização para gestão pública e outros;
instalação, configuração e manutenção de infraestrutura de rede local:
cabeamento estruturado (cabos, instalação e conectores), wireless,
equipamentos e dispositivos de rede e protocolos de comunicação em redes
(modelo OSI, padrão IEEE 802 e TCP/IP, protocolos de aplicação: DNS,
Telnet, FTP, TFTP, SMTP e HTTP); instalar, configurar e dar suporte em
componentes e servidores. Saber instalar e configurar equipamentos de redes:
repetidores, pontes, switches e roteadores, arquivos e impressoras:
compartilhamento; administração de usuários: gerenciamento, usuários e
grupos, política de segurança e configurações e configurações de segurança.
Conceitos de internet e intranet; instalação, configuração, manutenção e
utilização de impressoras com tecnologia laser, jato de tinta e scanners;
instalação, montagem e manutenção de periféricos, notebooks e
microcomputadores: processadores, barramentos, memórias, placas-mãe,
setup, placas de vídeo, placas de som e placas de rede, estabilizadores e
nobreaks, relógios ponto, sistemas CFTV; fazer manutenções preventivas e
corretivas em equipamentos de informática; básica de eletrônica e
telecomunicações; desenvolver outras atividades de acordo com as
especificações do setor de lotação; desenvolver outras atividades de acordo
com as especificidades do setor.
Desenvolver programas educativos e de saúde bucal; participar na realização
de levantamentos epidemiológicos; orientar os pacientes ou grupos de
pacientes sobre saúde; fazer demonstração de técnicas de escovação; orientar e
promover a prevenção da carie dental através de aplicação de flúor e outros
métodos e produtos; executar a remoção de indutos, placas e cálculos
dentários; supervisionar o trabalho dos auxiliares de consultório odontológico;
participar no treinamento dos auxiliares de consultório dentário; instrumentar o
odontólogo junto à cadeira operatória; realizar profilaxia bucal; inserir,
condensar, esculpir e dar polimento em substâncias restauradoras; proceder à
limpeza e antissepsia do campo operatório antes e após atos cirúrgicos;
remover suturas; preparar materiais de forramento e restauradores; cuidar da
manutenção e conservação do equipamento odontológico; executar revelação
de placa bacteriana; fazer controle de material permanente e de consumo das
clinicas odontológicas; realizar visitas domiciliares na comunidade quando
solicitado; proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos
contaminados; realizar a previsão de instrumental e material odontológico de
acordo com a agenda de trabalho; fazer instrução de técnica de escovação e
uso de fio dental na sala de espera e comunidade; fazer o controle de material
permanente e de consumo da unidade; desempenhar outras atividades
correlatas.
Executar procedimentos de vigilância sanitária de acordo com as normas
técnicas; Participar de ações de vigilância sanitária desenvolvida na
comunidade; Emitir Alvarás Sanitário; Participar das atividades de vigilância
epidemiológica; Participar da prestação de assistência a comunidade em
situações de calamidade e emergência; efetuar visitas a estabelecimentos do
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Município; Solicitar material de consumo e permanente, necessários às suas
atividades; Realizar os registros das atividades executadas em formulários
próprios; Promover a melhoria das condições sanitárias do meio ambiente;
Atendimento de ocorrência de intoxicação alimentar;
Visita em
estabelecimentos comerciais a título de orientação de intimação e infração;
Coletas de amostras de alimentos, de água para análise laboratorial;
Fiscalização de construções e reformas de casas e prédios; Fiscalização de
dejetos suínos em rios, riachos, etc; Executar outras tarefas afins.

CARGO

Arquiteto e
Urbanista

Auditor de obras

Biólogo

ENSINO SUPERIOR
ATRIBUIÇÕES
Projetar, planejar, construir e fiscalizar edificações; vistoria, perícia, avaliação,
arbitramento, laudo e parecer técnico; estudo, projeto, direção e fiscalização
dos serviços de urbanismo; estudo, projeto, direção e fiscalização das obras de
arquitetura paisagística; estudo, projeto, direção e fiscalização das obras que
tenham caráter essencialmente artístico ou monumental; planejar espaços
urbanos físicos, local e territorial, e serviços afins e correlatos.
Exercer a fiscalização geral nas áreas de obras, verificando o cumprimento das
leis que compõe o Plano Diretor do Município de Maravilha, bem como, a
legislação estadual e federal afeta a matéria. Fiscalizar as obras particulares,
bem como, obras municipais, efetuar vistorias em obras para verificar a
existência de alvarás de licença de construção, habite-se. Exercer a
representação de construções clandestinas, notificando ou embargando obras
sem aprovação ou em desconformidade com as plantas aprovadas. Notificar,
autuar e multar. Verificar denúncia prestar informações e emitir pareceres em
requerimentos sobre construção, reforma e demolição de prédios, efetuar
trabalho de campo para fornecer medidas em certidões de localização, efetuar
fiscalização de loteamentos, calçamentos e logradouros públicos, registrar e
comunicar irregularidades em relação a propaganda, lavrar autos de infração,
comunicando as irregularidades encontradas nas obras fiscalizadas; projetar,
planejar, construir e fiscalizar edificações; vistoria, perícia, avaliação,
arbitramento, laudo e parecer técnico; estudo, projeto, direção e fiscalização
dos serviços de urbanismo; estudo, projeto, direção e fiscalização das obras de
arquitetura paisagística; estudo, projeto, direção e fiscalização das obras que
tenham caráter essencialmente artístico ou monumental; planejar espaços
urbanos físicos, local e territorial, e serviços afins e correlatos.
Estudos e pesquisas de origem, evolução, estrutura morfo-anatômica,
fisiologia, distribuição, ecologia, classificação, filogenia e outros aspectos das
diferentes formas de vida, para conhecer suas características, comportamento e
outros dados relevantes sobre os seres vivos e o meio ambiente; estudos,
pesquisas e análises laboratoriais nas áreas de parasitologia, microbiologia e
imunologia, hematologia, histologia, citologia, patologia, anatomia, genética,
bioquímica, biofísica, embriologia e fisiologia humana e produção de
fisioterápicos; estudos e pesquisas relacionadas com a investigação científica
ligada a Biologia Sanitária, Saúde Pública, epidemiologia de doenças
30

Prefeitura Municipal de Maravilha. Avenida Euclides da Cunha, 60. Centro. Maravilha/SC. CEP 89874-000

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MARAVILHA
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022

Enfermeiro Saúde da Família

transmissíveis, controle de vetores e técnicas de saneamento básico; atividades
complementares relacionadas a conservação, preservação, erradicação, manejo
e melhoramento de organismos e do meio ambiente e à Educação Ambiental;
dirigir, gerenciar e administrar Fundações, Entidades Autárquicas, Institutos,
Empresas. Mistas e similares da Administração Pública Federal, Estadual ou
Municipal, que atuam nos vários setores ligados direta ou indiretamente à
Biologia; realizar exames, vistorias, perícias, avaliações e arbitragens, assinar
pareceres e laudos técnicos relacionados com os seres vivos e os ambientes
naturais, de acordo com o currículo efetivamente realizado; produzir,
multiplicar , padronizar, orçar e mensurar qualiquantitativamente, com
inferência estatística, os recursos biológicos; manejar, conservar ou erradicar
organismos vetores de interesse médico, agrícola, edáfico e ambiental; realizar,
supervisionar e responsabilizar-se por exames laboratoriais de análises
clínicas, analisando e transitados humanos e outros materiais biológicos,
utilizando diversas técnicas
específicas e equipamentos apropriados;
desenvolver pesquisas que resultem em Biotecnologia; participar, orientar o
coordenar equipe técnica e de treinamento, realizando palestras, cursos,
campanhas de cunho educativo ou técnico-científico no que diz respeito à
saúde pública, biologia sanitária, à educação ambiental e outras áreas
correlatas; supervisionar o recebimento de materiais científicos, promover sua
identificação, conferir materiais destinados a exames diversos, com a
finalidade de analisar, investigar ou executar outros procedimentos técnicocientífico; orientar e executar, quando em atividades laboratoriais, técnicas de
limpeza, lavagem, desinfecção e esterilização de materiais de vidrarias de uso
constante; apresentar relatórios técnicos periódicos e preparar trabalhos
científicos para publicação e divulgação; anotar em fichas e relatórios
apropriados, dados sobre descobertas, análises e conclusões de trabalhos/
pesquisas científicas, de caráter básico ou aplicado, para possibilitar sua
atualização ou auxiliar futuras pesquisas similares; executar outras tarefas
correlatas e inerentes ao exercício profissional.
Participar no planejamento, execução e avaliação de planos e programas de
saúde; Participar da formulação das normas e diretrizes gerais dos programas
de saúde desenvolvidas pela instituição; Formular normas e diretrizes
específicas de enfermagem; Organizar e dirigir serviços de enfermagem e suas
atividades na instituição; Fazer consultoria, auditoria e emitir pareceres sobre a
matéria de enfermagem; Desenvolver atividades de supervisão em todos os
níveis assistenciais; Prestar assessoria quando solicitado; Desenvolver
educação continuada de acordo com as necessidades identificadas; Promover a
avaliação periódica da qualidade da assistência de enfermagem prestada;
Participar do planejamento e prestar assistência em situação de emergência e
calamidade pública, quando solicitado; Elaborar e executar uma política de
formação de recursos humanos de enfermagem de acordo com a necessidade da
instituição; Realizar consulta de enfermagem e prescrever a assistência
requerida; Fazer notificação de doenças transmissíveis; Participar das
atividades de vigilância epidemiológica; Dar assistência de enfermagem no
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Engenheiro Civil

Farmacêutico

Médico
Ginecologista e
Obstetra

Médico Pediatra

atendimento as necessidades básicas do indivíduo, família e a comunidade de
acordo com os programas estabelecidos pela instituição. Desempenhar outras
tarefas afins.
Planejar, programar, organizar, coordenar a execução das atividades
relacionadas com a construção, reforma, manutenção e locação de prédios
escolares, administrativos e esportivos, bem como a definição das instalações e
equipamentos; Executar serviços de urbanismo, obras de arquitetura
paisagística e obras de decoração arquitetônica; Orientar o mapeamento e a
cartografia de levantamento feitos para áreas operacionais; Realizar exame
técnico de processos relativos à execução de obras compreendendo a
verificação de projetos e das especificações quanto às normas e padronizações;
Participar de elaboração e execução de convênios que incluam projetos.
Realizar dispensação de medicamentos; encaminhar solicitações de
medicamentos de alto custo; controle de entrada e saída de medicamentos; ter
conhecimento em posologia e estoque; realizar orientações sobre
medicamentos aos pacientes; utilizar e informar regularmente o Sistema
Municipal de Informação Digital (SMID); demais atribuições determinadas
pelo Conselho Federal de Farmácia.
Especialidade no tratamento de problemas femininos; Realizar atendimento
ambulatorial; Participar dos programas de atendimento à população atingidas
por calamidade pública; Integrar-se com execução dos trabalhos de vacinação e
saneamento; Realizar estudos e inquéritos sobre os níveis das comunidades e
sugerir medidas destinadas a solução dos problemas levantados; Participar da
elaboração e execução dos programas de erradicação e controle de endemias na
área respectiva; Participar das atividades de apoio médico-sanitário das
Unidades Sanitárias da Secretaria da Saúde; Emitir laudos e pareceres, quando
solicitado; Participar de eventos que visem, seu aprimoramento técnicocientífico e que atendem os interesses da Instituição; Fornecer dados
estatísticos de suas atividades; Participar de treinamento para pessoal de nível
auxiliar médio e superior; Proceder a notificação das doenças compulsórias à
autoridade sanitária local; Prestar à clientela assistência médica especializada,
através de diagnóstico tratamento e prevenção de moléstias; educação sanitária;
Opinar a respeito da aquisição de aparelhos, equipamentos e materiais a serem
utilizados no desenvolvimento de serviços relacionados a sua especialidade;
Desempenhar outras tarefas afins.
Especialidade em tratamento de crianças; Realizar atendimento ambulatorial;
Participar dos programas de atendimento à população atingidas por calamidade
pública; Integrar-se com execução dos trabalhos de vacinação e saneamento;
Realizar estudos e inquéritos sobre os níveis das comunidades e sugerir
medidas destinadas a solução dos problemas levantados; Participar da
elaboração e execução dos programas de erradicação e controle de endemias na
área respectiva; Participar das atividades de apoio médico-sanitário das
Unidades Sanitárias da Secretaria da Saúde; Emitir laudos e pareceres, quando
solicitado; Participar de eventos que visem, seu aprimoramento técnicocientífico e que atendem os interesses da Instituição; Fornecer dados
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Médico Saúde da
Família

Médico
Veterinário

Odontólogo Saúde da Família

estatísticos de suas atividades; Participar de treinamento para pessoal de nível
auxiliar médio e superior; Proceder a notificação das doenças compulsórias à
autoridade sanitária local; Prestar à clientela assistência médica especializada,
através de diagnóstico tratamento e prevenção de moléstias; educação sanitária;
Opinar a respeito da aquisição de aparelhos, equipamentos e materiais a serem
utilizados no desenvolvimento de serviços relacionados a sua especialidade;
Desempenhar outras tarefas afins.
Executar atividades inerentes à promoção, proteção e recuperação da saúde;
efetuar os atos médicos para os quais esteja capacitado; prescrever, orientar e
supervisionar a terapêutica indicada, acompanhando a evolução e usando o
sistema de referência e contra referência; interpretar resultados de exames
solicitados; participar de equipe multidisciplinar; manter sempre atualizadas as
anotações do prontuário do paciente; prescrever a terapia medicamentosa;
emitir laudos e pareceres; atender determinações legais, emitindo atestados,
conforme a necessidade em cada caso; participar e colaborar no planejamento e
execução de programas de saúde; participar do programa de saúde da família;
orientar equipe técnica-assistencial; participar em ações de vigilância sanitária,
epidemiológica e de saúde do trabalhador; zelar por sua própria segurança e de
terceiros; zelar pela preservação e conservação de materiais e equipamentos de
seu ambiente de trabalho; participar efetivamente da política de saúde do
Município; efetuar atendimento nos serviços próprios do Município e no
domicílio de pacientes; respeitar o código de ética médica; contribuir para a
valorização do Sistema Único de Saúde; e, desempenhar outras tarefas afins.
Exercer a prática da clínica em todas as suas modalidades; Coordenar a
assistência técnica e sanitária aos animais, sob qualquer forma; Exercer a
direção técnica sanitária dos estabelecimentos industriais, comerciais,
desportivos, recreativos ou de proteção, onde estejam, permanentemente em
exposição, em serviço ou para qualquer outro fim animal, ou produtos de sua
origem; Desempenhar a peritagem sobre animais, identificação, defeitos,
vícios, doenças, acidentes exames técnicos em questões judiciais; Executar
perícias, exames e pesquisas reveladoras de fraudes ou operação dolosa nos
animais e insetos nas exposições pecuárias; Orientar o ensino, a direção, o
controle e os serviços de inseminação artificial; Participar de eventos
destinados ao estudo de medicina veterinária; Desenvolver estudos e
aplicações de medidas de saúde pública no tocante à doenças de animais,
transmissíveis ao homem; Proceder a padronização e a classificação dos
produtos de origem animal; Participar nos exames dos animais para efeito de
inscrição nas sociedades de registro genealógicos; Realizar pesquisas e
trabalhos ligados a biologia geral, a zoologia e a zootecnia bem como a
bromatologia animal em especial; Proceder a defesa da fauna, especialmente, o
controle de exploração das espécies de animais silvestres, bem como dos seus
produtos; Participar do planejamento e execução rural; Apresentar relatórios
periódicos; Desempenhar tarefas semelhantes
Participar na elaboração de normas gerais de organização e funcionamento dos
serviços odonto-sanitários; Aplicar as normas técnicas que regem as atividades
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Odontólogo Buco
Maxilo

de odontologia sanitária a fim de que sejam integralmente cumpridas de
maneira que mais convenha aos interesses e necessidades do serviço. Encarar o
paciente e sua saúde como um todo, tentando evidenciar as causas de suas
necessidades odontológicas; Examinar as condições buco-dentárias do
paciente, esclarecendo sobre diagnóstico e tratamento indicado; Fazer o
encaminhamento a serviços ou entidades competentes dos casos que exijam
tratamento especializado; Aplicar medidas tendentes a melhoria do nível de
saúde oral da população avaliando os resultados; Promover e participar do
programa de educação e prevenção das doenças da boca, esclarecendo à
população métodos eficazes para evitá-las; Requisitar ao órgão competente
todo material técnico administrativo; Prestar assistência odontológica curativa,
priorizando o grupo materno-infantil; Prestar assistência odontológica ao
escolar dentro da filosofia do sistema incremental; Coordenar e participar da
assistência prestada às comunidades em situações de emergência e calamidade;
(p) Promover o incremento e atualização de outras medidas e métodos
preventivos e de controle; Propor e participar da definição e execução da
política de desenvolvimento de recursos humanos; Realizar e participar de
estudos e pesquisas direcionadas à área da Saúde Pública; Apresentar propostas
de modernização de procedimentos, objetivando maior dinamização dos
trabalhos na sua área de atuação; Desenvolver todas as demais atividades
relacionadas com a administração sanitária.
Realizar implantes, enxertos, transplantes, reimplantes e biópsias; cirurgia com
finalidade protética; cirurgia com finalidade ortodôntica; cirurgia ortognática;
realizar o diagnóstico e tratamento cirúrgico de cistos; afecções radiculares e
perirradiculares; doenças das glândulas salivares; doenças da articulação
têmporo-mandibular; lesões de origem traumática na área buco-maxilo-facial;
malformações congênitas ou adquiridas dos maxilares e da mandíbula; tumores
benignos da cavidade bucal; tumores malignos da cavidade bucal, atuando
juntamente com a equipe de oncologista; e, de distúrbio neurológico, com
manifestação maxilo-facial, em colaboração com neurologista ou
neurocirurgião.
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ANEXO III
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
ATENÇÃO: Todos os dispositivos legais indicados nos conteúdos programáticos devem ser
considerados como atualizados até a data de publicação deste edital.
CONTEUDO PROGRAMÁTICO GERAL PARA TODOS OS
CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL (COMPLETO/INCOMPLETO)
Língua Portuguesa
Compreensão e interpretação de texto; coerência e coesão textual; ortografia; pontuação; acentuação
gráfica; emprego da norma culta; classes de palavras: substantivo, artigo, adjetivo, numeral, verbo,
pronome, advérbio, preposição, conjunção, interjeição; concordância nominal e verbal; regência
nominal e verbal, crase; análise sintática.
Conhecimentos Gerais
Lei Orgânica do Município de Maravilha. Fundamentos e aspectos socioeconômicos, culturais,
artísticos, históricos, políticos e geográficos do mundo, do Brasil, de Santa Catarina e do Município
de Maravilha. Atualidades nos assuntos atuais de diversas áreas, tais como: política, economia,
sociedade, educação, esportes, tecnologia, segurança pública, saúde, justiça, relações internacionais,
desenvolvimento sustentável, problemas e fenômenos ambientais, cidadania e direitos humanos do
mundo, do Brasil, de Santa Catarina e do Município de Maravilha.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
CARGO

Motorista de
veículos pesados

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS
Condução de automóveis, veículos no transporte municipal, utilitários,
caminhões, ambulâncias, micro-ônibus, ônibus e automóveis. Identificação
das partes dos veículos, lubrificação, limpeza e cuidados básicos
preventivos. Noções de mecânica: motor, sistema de transmissão, direção e
freios. Tipos de óleos lubrificantes. Sistema elétrico. Sistema de
arrefecimento. Conservação dos veículos. Manutenção corretiva e
preventiva. Manutenção mecânica de veículos. Conhecimentos básicos
inerentes à área de atuação. Atribuições do cargo. Uso de Equipamentos de
Proteção Individual (EPI's). Código de Trânsito Brasileiro: Regras gerais de
circulação; Normas Gerais de Circulação e Conduta; Regras de Preferência;
Conversões; Dos pedestres e condutores não motorizados; Classificação das
Vias; Decretos e demais normas do CONTRAN. Legislação de Trânsito:
Dos Veículos; Registro, Licenciamento e Dimensões; Classificação dos
Veículos; Dos equipamentos obrigatórios; Da Condução de Escolares; Dos
Documentos de Porte Obrigatório; Da Habilitação; Das Penalidades;
Medidas e Processo Administrativo; Das Infrações. Sinalização de Trânsito:
A Sinalização de Trânsito; Gestos e Sinais Sonoros; Conjunto de Sinais de
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Operador de
Máquinas

Regulamentação; Conjunto de Sinais de Advertência; Placas de Indicação.
Direção Defensiva: Direção Preventiva e Corretiva; Automatismos;
Condição Insegura e Fundamentos da Prevenção de Acidentes; Leis da
Física; Aquaplanagem; Tipos de Acidentes. Primeiros Socorros: Como
socorrer; ABC da Reanimação; Hemorragias; Estado de Choque; Fraturas e
Transporte de Acidentados. Medidas para prevenção de acidentes de
trabalho. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário
com o público interno e externo e colegas de trabalho. Zelo pelo patrimônio
público.
Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
atualização e Legislação Complementar. Resoluções do CONTRAN.
Noções de Manutenção, Conservação e Limpeza das Máquinas e
Equipamentos de Trabalho. Utilização dos equipamentos apropriados para
cada serviço específico. Cuidados necessários na utilização do equipamento
com segurança. Utilização de Equipamentos de Proteção Individual
necessários para o desempenho da função. Princípios de manutenção de
veículos e máquinas. Tipos de óleos lubrificantes. Sistema elétrico. Sistema
de arrefecimento. Conhecimentos básicos de primeiros socorros. Noções
básicas de mecânica. Noções básicas de direção defensiva.
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CONTEUDO PROGRAMÁTICO GERAL PARA TODOS OS
CARGOS DE ENSINO MÉDIO
Língua Portuguesa
Compreensão e interpretação de frases, palavras ou textos; encontros vocálicos e consonantais;
ortografia; acentuação gráfica; sinais de pontuação: ponto, ponto de exclamação, ponto de
interrogação, dois pontos, travessão, vírgula, etc.; emprego das classes de palavras; análise sintática;
sinônimos e antônimos; Concordância verbal: identificação dos tempos e modos verbais,
correspondência de formas verbais, conjugação verbal, flexão de verbos; Concordância Nominal;
regência nominal e verbal, crase; colocação pronominal; classificação dos termos da oração;
período composto por coordenação; período composto por subordinação; Figura de Linguagem;
Morfologia; Uso da crase; Uso do por que; Objeto direto e Indireto.
Conhecimentos Gerais
Lei Orgânica do Município de Maravilha. Fundamentos e aspectos socioeconômicos, culturais,
artísticos, históricos, políticos e geográficos do mundo, do Brasil, de Santa Catarina e do Município
de Maravilha. Atualidades nos assuntos atuais de diversas áreas, tais como: política, economia,
sociedade, educação, esportes, tecnologia, segurança pública, saúde, justiça, relações internacionais,
desenvolvimento sustentável, problemas e fenômenos ambientais, cidadania e direitos humanos do
mundo, do Brasil, de Santa Catarina e do Município de Maravilha.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS
CARGOS DE ENSINO MÉDIO
CARGO

Agente de
Combate a
Endemias

Agente
Educativo

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS
Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue
e Endemias. Programa Nacional de Controle da Dengue. Manual de direito
sanitário com enfoque na vigilância em saúde. Indicadores Entomológicos
do Programa Nacional de Controle da Dengue. Noções básicas sobre as
doenças. Noções básicas sobre os vetores: Diretrizes básicas para controle
vetorial; Atividades preconizadas; Métodos de controle vetorial; Ações do
controle vetorial; Histórico; Aspectos Biológicos do Vetor: Transmissão,
Ciclo de Vida; Biologia do Vetor: Ovo, Larva, Pupa e Habitat; Medidas de
Controle: Mecânico e Químico, Área de Risco. Visitas Domiciliares.
Educação Ambiental. Saúde Pública e Saneamento Básico. Vigilância
Sanitária na área de alimentos. Hantavirose. Hepatites. Controle Qualidade
da Água. Avaliação de Risco Ambiental e Sanitária. Educação em Saúde.
SUS – Princípios, diretrizes e normatização (Leis 8.080 e 8.142/ 90).
Saúde, direito do cidadão e dever do Estado, na Constituição Federal, e na
Lei Orgânica Municipal. Programas preventivos. Doenças transmissíveis.
Lei nº 11.350, de 5 de Outubro de 2006. Cadernos de Atenção básica do
Ministério da Saúde.
Políticas Educacionais; Constituição da República Federativa do Brasil –
Capítulo III, Seção I - da Educação, da Cultura e do Desporto; Lei de
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Auxiliar de
Serviços Gerais
da Educação

Técnico em
Enfermagem

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996); Estatuto da
Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/90); Plano Nacional de Educação
(Lei nº 13.005/2014). Programa Mais Educação (Decreto nº 7.083/2010);
PCN (Temas transversais); Contexto Histórico Filosófico da Educação.
Estruturas curriculares - Inter e transdisciplinaridade. Psicologia da
Educação e da Aprendizagem. Tecnologias da Informação e Comunicação
(TIC). O brincar no espaço educativo; O papel da educação infantil; A
documentação pedagógica (planejamento, registro, avaliação); Princípios
que fundamentam a prática na educação infantil: educar e cuidar,
dimensões humanas, direitos da criança e relação creche família; As
instituições de educação infantil como espaço de produção das culturas
infantis; Desenvolvimento Infantil. - Ética e cidadania. Informática básica,
Constituição Federal - Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e
deveres individuais e coletivos; Direitos Sociais; Nacionalidade e
Cidadania; Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras de
hierarquias no serviço público; regras básicas de comportamento
profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de
trabalho; Zelo pelo patrimônio público; Noções de prevenção de acidentes
de trabalho e incêndio; Conhecimentos básicos de normas de higiene no
ambiente de trabalho, conservação, limpeza e guarda de materiais sob sua
responsabilidade.
Noções básicas de conservação e manutenção. Noções básicas de higiene e
limpeza. Cuidados elementares com o patrimônio. Utilização de materiais e
equipamentos. Guarda e armazenagem de materiais e utensílios.
Habilidades manuais no desempenho das tarefas: sequência correta das
operações; uso correto de ferramentas, utensílios e equipamentos;
manutenção e conservação de ferramentas, utensílios e equipamentos;
Noções básicas de segurança e higiene do trabalho. Relacionamento
humano no trabalho. Importância da disciplina no trabalho. Simbologia dos
produtos químicos e de perigo; Noções de operação de maquinas simples
para limpeza e conservação do ambiente; Noções de ética e cidadania;
Noções de prevenção de acidentes de trabalho e incêndio; Execução de
atividades afins, observando se a prática do dia a dia. Conhecimentos
básicos inerentes às atividades do cargo. Conhecimentos sobre cidadania e
consciência ecológica. Desenvolvimento sustentável. Cidadania e
Participação Social; 3R’s (Reduzir, Reutilizar, Reciclar); Remoção de lixo
e detritos, destino e seleção do lixo; Acidente de trabalho e prevenção de
acidentes de trabalho; Noções sobre primeiros socorros; Uso de
equipamentos de proteção individual – EPIs; Ergonomia.
Sistema Único de Saúde e Política Social; Constituição Federal de 1988;
Lei Orgânica de Saúde – Lei 8080 de 1990; Lei 8.142 de 1990.
Planejamento de saúde e sistema de informação; Participação e controle
social e política de saúde; Sistema de saúde pública; Recursos humanos e
avaliação em saúde; Educação em saúde e educação popular em saúde;
Integralidade da assistência; Interdisciplinaridade; intersetorialidade;
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Técnico em
informática

transdisciplinaridade; multiprofissionalidade. Sistemas de REDE. PNAB.
Sistemas de notificação e vigilância epidemiológica e sanitária. Medidas
para avaliação, controle e tratamento das principais endemias e/ou
epidemias. Biossegurança. Políticas Públicas de Saúde. Ética e Bioética.
Humanização do Atendimento e da Assistência. Estatuto da criança e do
adolescente – ECA; Estatuto do Idoso. Inerentes ao cargo: Atenção Básica
a Saúde: Programa Nacional de Imunização (esquema básico e rede de
frio); Tuberculose; Influenza A (H1N1); Hipertensão; Diabetes;
Tabagismo; Obesidade; DST/AIDS; Atenção a Saúde da Mulher; Atenção
a Saúde da Criança e do Recém Nascido (RN); Atenção a Saúde do
Adolescente, Adulto e Idoso; Humanização e ética na atenção a Saúde;
Saúde Mental; Educação Permanente como estratégia na reorganização dos
Serviços de Saúde e Acolhimento; Atenção à saúde do trabalhador; Saúde
da família; Saúde bucal; Urgência e emergência. Biossegurança: Normas
de biossegurança; Métodos e procedimentos de esterilização e desinfecção;
Serviço de Controle de Infecções Hospitalares (SCIH). Procedimentos de
enfermagem: Técnicas básicas de enfermagem: sinais vitais, medidas
antropométricas, preparo e administração de medicações, tratamento de
feridas e técnica de curativos. Código de Ética e Lei do Exercício
Profissional: Legislação e ética para o exercício do profissional de
enfermagem.
Arquitetura de computadores: conceitos de arquitetura de computadores.
Hardware: componentes de um computador e periféricos; dispositivos de
armazenamento de dados; tipos de memória; dispositivos de entrada e
saída; placa mãe interfaces DIM, Mini-Dim, Paralela, Serial, USB, ATA e
SATA; impressoras; Deskjet e Laser; avaliação de desempenho de
computadores; montagem e manutenção de computadores. Softwares:
instalação, configuração e utilização de sistemas operacionais (Windows 7,
10, 10pro); instalação e configuração de aplicativos utilitários em geral;
instalação e configuração de aplicativos de escritório (Microsoft Office
2013,
Libreoffice
7.x
(https://documentation.libreoffice.org/ptbr/portugues/); navegadores de internet (Internet Explorer, Microsoft Edge,
Firefox, Chrome); correio Eletrônico (Mozila Thunderbird e Microsoft
Outlook 2013). Rede de Computadores: tipos de rede (LAN, MAN, WAN,
PAN); arquiteturas de rede; topologias; modelos OSI da ISO;
implementação, administração e manutenção de rede de computadores;
arquitetura e protocolos TCP/IP; protocolos de correio eletrônico (POP,
SMTP, IMAP); serviços de transferência de arquivos (HTTP, HTTPS,
FTP); serviços de nomes (DNS); serviço de configuração (DHCP);
equipamentos de conexão e transmissão (Gateways, switches, roteadores);
meios de transmissão (par trançado, fibra ótica e link de rádio); cabeamento
estruturado; internet e Intranet; compartilhamento de arquivos; backup de
dados; tipos de backup. Segurança da Informação: segurança física e
lógica; firewall e proxies; criptografia; softwares maliciosos (virus,
spywares, rootkit e outros); segurança (antivirus, anti-spam, antispyware e
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Técnico em
Saúde Bucal

Vigilante
Sanitário

firewall).
Sistema Único de Saúde e Política Social; Constituição Federal de 1988;
Lei Orgânica de Saúde – Lei 8080 de 1990; Lei 8.142 de 1990.
Planejamento de saúde e sistema de informação; Participação e controle
social e política de saúde; Sistema de saúde pública; Recursos humanos e
avaliação em saúde; Educação em saúde e educação popular em saúde;
Integralidade da assistência; Interdisciplinaridade; intersetorialidade;
transdisciplinaridade; multiprofissionalidade. Sistemas de REDE. PNAB.
Sistemas de notificação e vigilância epidemiológica e sanitária. Medidas
para avaliação, controle e tratamento das principais endemias e/ou
epidemias. Biossegurança. Políticas Públicas de Saúde. Ética e Bioética.
Humanização do Atendimento e da Assistência. Odontologia Social;
Odontologia Preventiva – higiene dental, placa bacteriana, cárie e doença
periodontal (etiologia, prevenção e controle); flúor (composição e
aplicação); cariostáticos e selantes oclusais: Processo Saúde/Doença –
levantamento epidemiológicos: noções de vigilância à Saúde, Educação em
Saúde: Materiais, Equipamentos e Instrumentais – manutenção e
conservação; Materiais dentários – forradores e restauradores; Esterilização
e Desinfecção; Noções de : Radiologia, Odontopediatria, Prótese, Cirurgia,
Endodontia, Dentística, Ergomomia e anatomia bucal e dental (notação
dentária).
Sistema Único de Saúde e Política Social; Constituição Federal de 1988;
Lei Orgânica de Saúde – Lei 8080 de 1990; Lei 8.142 de 1990.
Planejamento de saúde e sistema de informação; Participação e controle
social e política de saúde; Sistema de saúde pública; Recursos humanos e
avaliação em saúde; Educação em saúde e educação popular em saúde;
Integralidade da assistência; Interdisciplinaridade; intersetorialidade;
transdisciplinaridade; multiprofissionalidade. Sistemas de REDE. PNAB.
Sistemas de notificação e vigilância epidemiológica e sanitária. Medidas
para avaliação, controle e tratamento das principais endemias e/ou
epidemias. Biossegurança. Políticas Públicas de Saúde. Ética e Bioética.
Humanização do Atendimento e da Assistência. Vigilância sanitária:
Normas sobre noções: coleta e destino dos excrementos e do lixo; proteção
das águas; higiene da alimentação; proteção dos alimentos; saneamento da
zona rural; disposições gerais de saneamento; estatística sanitária; e
educação sanitária. Noções gerais sobre saneamento básico. Conceito: área
de abrangência, instrumento de Atuação, o poder de polícia, emissão de
autos e documentos legais, fiscalização, inspeção sanitária, infração e
penalidades, Circunstâncias agravantes. Vistorias Alimento e
medicamentos: manipulação, armazenamento, transporte, saúde do
trabalhador e edificações. Noções de saneamento básico. Legislação
municipal. Doenças Transmissíveis por alimentos; Noções sobre
Intoxicação por Agrotóxicos; Cuidados referentes ao DDA – Doenças
diarreicas agudas, sua prevenção, fiscalização, normativas, notificações e
punições.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO GERAL PARA TODOS OS
CARGOS DE ENSINO SUPERIOR
Língua Portuguesa
Compreensão e interpretação de texto. Tipologia e gêneros textuais. Figuras de linguagem.
Significação de palavras e expressões. Relações de sinonímia e de antonímia. Ortografia.
Acentuação gráfica. Uso da crase. Divisão silábica. Fonética e Fonologia: som e fonema, encontros
vocálicos e consonantais e dígrafos. Morfologia: classes de palavras variáveis e invariáveis e seus
empregos no texto. Locuções verbais (perífrases verbais). Funções do que e do se. Formação de
palavras. Elementos de comunicação. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas nas
orações, períodos ou parágrafos (período simples e período composto por coordenação e
subordinação). Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal.
Emprego dos sinais de pontuação e sua função no texto. Elementos de coesão. Função textual dos
vocábulos. Variação linguística.
Conhecimentos Gerais
Lei Orgânica do Município de Maravilha. Fundamentos e aspectos socioeconômicos, culturais,
artísticos, históricos, políticos e geográficos do mundo, do Brasil, de Santa Catarina e do Município
de Maravilha. Atualidades nos assuntos atuais de diversas áreas, tais como: política, economia,
sociedade, educação, esportes, tecnologia, segurança pública, saúde, justiça, relações internacionais,
desenvolvimento sustentável, problemas e fenômenos ambientais, cidadania e direitos humanos do
mundo, do Brasil, de Santa Catarina e do Município de Maravilha.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
CARGO

Arquiteto e
Urbanista

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS
Legislações específicas de zoneamento e utilização do solo no Município
de Maravilha. Lei Orgânica do Município de Maravilha (artigos que tratam
da legislação urbanística). Estatuto das Cidades. Noções de Informática –
planilha eletrônica, editor de texto, correio eletrônico e Internet, Autocad.
Elaboração e execução de projetos arquitetônicos e urbanísticos. Processo
de projeto: características básicas e tipos de projetos; Planos e projetos
urbanísticos: planos urbanísticos; projetos de desenho urbano, loteamentos,
remembramentos e desmembramentos de terrenos. Projetos de edificações
e complementares: projetos de instalações hidro sanitárias, elétricas e
telefônicas, de gás, de proteção contra incêndio, de coleta de lixo, de
conforto ambiental e de luminotécnica. Projetos de paisagismo; projetos de
reforma. Fases de projetos: estudo preliminar, anteprojeto; projeto de
aprovação; projeto de execução, Documentação técnica e ART.
Coordenação e compatibilizarão de projetos; Garantia e controle da
quantidade do projeto e da obra. Especificação e contratação de projetos,
obras e serviços de construção e demolição. Contratação de serviços:
Contrato, responsabilidade e garantia, licenças, aprovações e franquias.
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Plano mestre e cronograma mestre, cronograma físicos e financeiros; fluxo
de caixa; programação de pessoal, materiais equipamentos; sistemática de
apropriação de quantitativos físicos e de custos; controle físico e de custos;
análise de resultados; garantia e controle da qualidade dos serviços.
Quantificação e orçamentação de insumos de projetos, obras e serviços.
Finalização da construção: recebimento dos serviços; desmobilização de
pessoal, remoção e destinação das instalações transitórias; medidas de
garantia da integridade da obra; vistorias, perícias, avaliações,
arbitramento, laudos e pareceres técnicos.
DIREITO CONSTITUCIONAL: Princípios fundamentais. Direitos e
garantias fundamentais. Da organização do Estado. Da organização dos
poderes. Da ordem econômica e financeira. Da autonomia dos Municípios.
DIREITO ADMINISTRATIVO: Princípios de Direito Administrativo.
Poderes Administrativos: poder vinculado e poder discricionário,
poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia.
Atos Administrativos: conceito e requisitos; classificação; espécies;
extinção, revogação, invalidação e convalidação do ato administrativo.
Processo Administrativo. Mérito do ato administrativo. Discricionariedade.
Teoria dos motivos determinantes. Contratos Administrativos: aspectos
gerais e especiais, abrangendo a formalização, execução, inexecução,
Auditor de Obras revisão e rescisão; Normas Constitucionais sobre Administração Pública:
artigos 37 a 41 da Constituição Federal. Conhecimento sobre o
funcionamento de bares, lanchonetes, restaurantes e casas de shows e de
lazer. Definições, políticas e cuidados éticos da profissão de fiscal.
Licenças urbanísticas. Licenciamento ambiental. Instrumentos de medidas.
Croquis de Medições. Poder de Polícia do Município: meios de atuação da
fiscalização. Atos administrativos relacionados ao poder de polícia:
atributos, elementos, discricionariedade, vinculação; autorização e licença;
autuação e infração administrativa, aplicação de multas, embargos
administrativos. Lei Orgânica do Município de Maravilha. Código de
Posturas do Município de Maravilha. Plano Diretor do Município de
Maravilha. Lei de zoneamento do Município de Maravilha.
Biologia celular: Diversidade e organização celular; Estrutura e
funcionamento da membrana, núcleo e organelas celulares; Expressão
gênica; Diferenciação celular e morte celular; Ciclo celular. Bioquímica:
Composição química dos seres vivos; Estrutura e propriedades das
biomoléculas; Bioenergética e funcionamento enzimático; Metabolismo de
carboidratos, lipídeos e aminoácidos. Embriologia animal: Modalidades de
Biólogo
reprodução em animais, gônadas, gametogênese, gametas; Fecundação;
Principais fases embrionárias; Folhetos e anexos embrionários. Histologia:
Métodos de estudos histológicos; Tecidos epiteliais; Tecidos conjuntivos;
Tecido muscular; Tecido nervoso. Zooologia: Sistemática, Morfofisiologia
e ecologia do Filo Chordata; Sistemática, Morfofisiologia e ecologia dos
seguintes invertebrados: Cnidaria, Annelida, Mollusca, Arthropoda,
Echinodermata. Genética e Biotecnologia: Leis mendelianas e Interação
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gênica; Mutações gênica e cromossômicas; Linkage e Mapeamento
cromossômico; Genética Quantitativa e de Populações; Biotecnologia
aplicada à Biologia. Microbiologia e Imunologia: Classificação,
morfologia, reprodução e importância das bactérias, vírus e fungos;
Metabolismo e controle do crescimento microbiano; Microrganismos
patogênicos e principais doenças humanas; Componentes, organização e
funcionamento do sistema imune; Aspectos práticos da imunidade;
vacinação, imunodeficiência, hipersensibilidade, transplantes e rejeição,
autoimunidade. Biologia celular: Diversidade e organização celular;
Estrutura e funcionamento da membrana, núcleo e organelas celulares;
Expressão gênica; Diferenciação celular e morte celular; Ciclo celular.
Bioquímica: Composição química dos seres vivos; Estrutura e propriedades
das biomoléculas; Bioenergética e funcionamento enzimático;
Metabolismo de carboidratos, lipídeos e aminoácidos. Embriologia animal:
Modalidades de reprodução em animais, gônadas, gametogênese, gametas;
Fecundação; Principais fases embrionárias; Folhetos e anexos
embrionários. Histologia: Métodos de estudos histológicos; Tecidos
epiteliais; Tecidos conjuntivos; Tecido muscular; Tecido nervoso.
Zooologia: Sistemática, Morfofisiologia e ecologia do Filo Chordata;
Sistemática, Morfofisiologia e ecologia dos seguintes invertebrados:
Cnidaria, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata. Genética e
Biotecnologia: Leis mendelianas e Interação gênica; Mutações gênica e
cromossômicas; Linkage e Mapeamento cromossômico; Genética
Quantitativa e de Populações; Biotecnologia aplicada à Biologia.
Microbiologia e Imunologia: Classificação, morfologia, reprodução e
importância das bactérias, vírus e fungos; Metabolismo e controle do
crescimento microbiano; Microrganismos patogênicos e principais doenças
humanas; Componentes, organização e funcionamento do sistema imune;
Aspectos práticos da imunidade; vacinação, imunodeficiência,
hipersensibilidade, transplantes e rejeição, autoimunidade. Código de Ética
do Profissional.
Lei do exercício profissional: Lei nº 7498, de 1986, alteração de seu artigo
23 (Lei 8967) e Decreto nº 94406/87. Código de Ética de Enfermagem
(Resolução COFEN 160 RJ 12/05/93). Resolução COFEN nº 195/97.
Direitos da criança e do adolescente. Políticas de Saúde/Ministério da
Saúde: Iniciativa Hospital Amigo da Criança, Maternidade Segura,
Programa de Humanização no Pré‐Natal e Nascimento. Aspectos
Enfermeiro psicossociais da hospitalização: clientela, família, equipe de saúde.
Saúde da Família Anatomia e fisiologia dos órgãos e sistemas. Noções de microbiologia e
parasitologia. Fundamentos de enfermagem: assepsia hospitalar, sinais
vitais, terapêutica medicamentosa, sondagens, curativo, oxigenioterapia,
alimentação, glicosúria, coleta de material para exames laboratoriais em
pediatria, métodos de esterilização e desinfecção, precauções universais.
Avaliação do crescimento e desenvolvimento da criança e do adolescente.
Assistência de Enfermagem às doenças prevalentes na infância: afecções
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Engenheiro Civil

respiratórias, afecções de pele, desidratação, desnutrição, verminose,
doenças meningocócicas. Assistência de enfermagem à criança e
adolescente portadores de distúrbios neurológicos, cardíacos, gástricos,
nutricionais. Assistência de enfermagem à criança e adolescente portadores
de diabetes Mellitus. Assistência de enfermagem à criança e adolescente
portadores de câncer: leucemia, tumores do Sistema Nervoso Central,
Hodkin. Assistência de enfermagem à criança e adolescente portadores do
vírus HIV/AIDS. Assistência de enfermagem nos períodos pré, trans e pós‐
operatório. Assistência de Enfermagem à criança e adolescente nas
urgências e emergências: parada cardiorrespiratórias, acidentes na infância,
traumatismos, afogamento, queimaduras, intoxicações, convulsão,
mordeduras, hemorragias, maus tratos. Assistência de enfermagem em
terapia intensiva. Doenças infecciosas imunopreviníveis: sarampo,
poliomielite, difteria, coqueluche, tétano, tuberculose, parotidite, rubéola e
hepatite. Assistência de Enfermagem nas ações de vigilância
epidemiológica: imunização – esquema básico recomendado pelo
Ministério da Saúde – Rede de Frio; ações de prevenção e controle:
notificação compulsória, investigação epidemiológica. Assistência de
Enfermagem à saúde da mulher adolescente, com ênfase a: prevenção e
controle de câncer cérvico‐ uterino; doenças sexualmente transmissíveis e
AIDS; gravidez, parto e puerpério, aleitamento materno; planejamento
familiar – anticoncepção, direitos reprodutivos. Cuidados imediatos ao
recém‐nascido, características do recém‐nascido, alojamento conjunto.
Consulta de enfermagem pré‐natal e pediátrica.
Projeto, fiscalização e supervisão de arquitetura, instalações elétricas,
instalações hidráulicas, instalações de condicionamento de ar, instalações
especiais, fundações, infra e superestrutura. Cálculo estrutural. Fundações:
tipos, recomendações, indicações. Medições e aceitação de obras. Técnicas
construtivas – da locação ao recebimento da obra. Cálculo diferencial e
integral. Topografia e Geodésia. Orçamento de obras, quantitativas, custos,
BDI. Madeiras – tipos, características, usos recomendados, projetos de
estrutura de madeira. Estruturas de aço – projeto e construção.
Especificação e contratação de projetos, obras e serviços de construção e
demolição. Contratação de serviços: responsabilidade e garantias, licenças,
aprovações e franquias. Plano‐mestre e cronograma‐ mestre, cronograma
físicos e financeiros; fluxo de caixa; programação de pessoal, materiais
equipamentos;sistemática de apropriação de quantitativos físicos e de
custos; controle físico e de custos; análise de resultados; garantia e controle
da qualidade dos serviços. Quantificação e orçamentação de insumos de
projetos, obras e serviços. Fiscalização da construção: recebimento dos
serviços; desmobilização de pessoal, remoção e destinação das instalações
transitórias; medidas de garantia da integridade da obra; vistorias, perícias,
avaliações, arbitramento, laudos e pareceres técnicos. Ferramentas
automatizadas para projetos de Engenharia. Lei Municipal de Parcelamento
do Solo Urbano, Plano Diretor do Município. Lei de Zoneamento do
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Farmacêutico

Médico
Ginecologista e
Obstetra

Município.
Legislação farmacêutica e Política Nacional de Medicamentos. Legislação
aplicável à área: Lei 5991/73; Lei 3820/60; Lei 9787/99; Portaria 3916;
Portaria 344/98. Farmacologia: anti‐inflamatório; antimicrobianos;
antiparasitários; hipotensores. Princípios Básicos: Farmacocinética:
dinâmica da absorção, distribuição e eliminação dos fármacos,
Farmacodinâmica: mecanismos de ação dos fármacos e a relação entre sua
concentração e seu efeito, princípios da terapêutica, biotransformação de
drogas. Fármacos Autômicos: drogas dos receptores colinérgicos e
inibidoras da colinesterase, drogas bloqueadoras dos receptores
colinérgicos, drogas ativadoras dos receptores adrenérgicos e outras drogas
simpatomiméticas, drogas bloqueadoras dos receptores adrenérgicos.
Fármacos que atuam no Sistema Nervoso Central: neurotransmissão e o
sistema nervoso central, drogas sedativo‐hipnóticas, os álcoois, drogas
antiepiléticas, anestésicos gerais e locais, relaxantes musculares, tratamento
farmacológico do Parkinsonismo e outros distúrbios do movimento, drogas
antipsicóticas e lítio, drogas antidepressivas, analgésicos e antagonistas
opióides, abuso de drogas. Fármacos utilizados no tratamento de doenças
do sangue, inflamação e gota: agentes utilizados nas anemias, drogas
utilizadas nos distúrbios da coagulação, drogas utilizadas na
hiperlipidemia, anti-inflamatórios não‐esteróides, analgésicos não opióides,
drogas utilizadas na gota. Fármacos que afetam as funções renal e
cardiovascular: diuréticos, vasopressina e outros agentes que afetam a
conservação renal da água, renina e angiotensina, drogas utilizadas no
tratamento de isquemia miocárdica, drogas anti‐hipertensivas, tratamento
farmacológico da insuficiência cardíaca, fármacos antiarrítmicos, drogas
utilizadas
no
tratamento
das
hiperlipoproteinemias.
Agentes
Quimioterápicos: princípios de ação dos antimicrobianos, penicilinas e
cefalosporinas, cloranfenicol e tetraciclinas, aminoglicosídios e
polimixinas, agentes antimicobacterianos, sulfonamidas e trimetoprima,
agentes antifúngicos, quimioterapia e profilaxia antivirais, anti‐sépticos
urinários, desinfetantes e anti‐sépticos, uso clínico dos antimicrobianos,
quimioterapia antiparasitária, fármacos antiprotozoários, anti‐helmínticos,
quimioterapia do câncer, imunofarmacologia. Toxicologia: toxicologia
ocupacional e ambiental, quelantes e intoxicações por metais pesados,
tratamento de envenenamento. Vitaminas: hidrossolúveis e lipossolúveis.
Tópicos Especiais: farmacologia perinatal e pediátrica, farmacologia
geriátrica, farmacologia dermatológica, farmacologia oftalmológica,
fármacos utilizados nas doenças gastrintestinais, potencial terapêutico e
tóxico de medicamentos adquiridos sem prescrição médica, interações
importantes entre fármacos, planejamento e otimização dos esquemas
posológicos, dados farmacocinéticos.
Ciclo Menstrual Feminino e suas Alterações. Amenorreias. Climatério.
Doenças Sexualmente Transmissíveis. Lesões Precursoras e Carcinoma do
Colo Uterino. Tumores Benignos e Malignos do Útero. Tumores Benignos
45

Prefeitura Municipal de Maravilha. Avenida Euclides da Cunha, 60. Centro. Maravilha/SC. CEP 89874-000

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MARAVILHA
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022

Médico Pediatra

e Malignos da Mama. Displasias e Inflamações da Mama. Tumores
Benignos e Malignos do Ovário. Doenças Inflamatórias da Pelva.
Distrofias Vulvares. Planejamento Familiar. Medicina Preventiva.
Assistência Pré‐Natal. Endocrinologia do Ciclo Grávido Puerperal.
Toxemia Gravídica. Abortamento. Doença Hemolítica Perinatal. Infecções
e Infestações na Gravidez. Alimento Materno. Avaliação da Maturidade e
da Vitalidade Fetal. Terapêutica hormonal. Antibiótico. Anti‐inflamatório.
Choque. Convulsões. Intoxicações exógenas. Diagnóstico diferencial.
Exames imagenólogos e gráficos. Doenças sexualmente transmissíveis.
AIDS. Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção
Hospitalar, Higienização das mãos. Noções básicas de biossegurança e
proteção individual. Normas do exercício profissional. Código de ética
médica. A Constituição Federal de 1988: Artigos 196 a 200 da Constituição
Federal. Lei Federal n° 8080 de 19/09/90. Lei Federal n° 8142 de 28/12/90.
Norma Operacional da Assistência à Saúde ‐ NOAS – SUS 2001 (Portaria
MS/GM nº 95 de 26 de janeiro de 2001 e regulamentação complementar).
Estatuto do Idoso – Lei Federal nº 10.741 de 01/10/03. Estatuto da Criança
e do Adolescente – Lei Federal 8.069 de 13/07/90. A Estratégia da Saúde
da Família – o PSF e o PACS.
A consulta pediátrica. Avaliação do recém‐nascido normal. Avaliação do
crescimento e desenvolvimento infantil e seus distúrbios. Nutrição e
distúrbios nutritivos. Vacinação. Calendário vacinal da Secretaria de
Estado da Saúde do Estado de Santa Catarina. Parasitoses. Diarreias agudas
e crônicas. Desidratação e terapia hidroeletrolítica. Anemias. Afecções
agudas do aparelho respiratório. Afecções agudas do aparelho gênito
urinário. Infecções do sistema nervoso central. Doenças exantemáticas.
Afecções agudas dos olhos, ouvidos, boca, nariz e garganta. Afecções do
aparelho digestivo. Deformidades ortopédicas congênitas. Abdome agudo –
inflamatório, hemorrágico, obstrutivo e perfurativo. Complicações agudas
do diabetes mellitus. Distúrbios hemorrágicos. Doenças infecto
contagiosas. IST/AIDS. Doença ulcerosa péptica, gastrite e Helicobacter
Pylori. Convulsões. Choque anafilático. Choque. Intoxicações exógenas.
Septicemia. Meningite. Febre reumática. Doença do refluxo
gastroesofageano.
Reanimação
cardiorrespiratório.
Emergência
hipertensivas. Hipertensão intracraniana. Acidentes, traumas e semi –
afogamento. Atendimento inicial à criança politraumatizada. Diagnóstico
precoce do câncer e síndromes para neoplásicas. Afecções da pele. Noções
básicas de hematologia e oncologia pediátrica. Noções básicas cardiologia
pediátrica. Terapêutica hormonal. Antibiótico. Anti‐inflamatório. Choque.
Convulsões. Intoxicações exógenas. Diagnóstico diferencial. Exames
imagenólogos e gráficos. Formas de violência na criança e no adolescente.
Atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência. Acolhimento
da criança e do adolescente. Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos
em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. Noções básicas de
biossegurança e proteção individual. Normas do exercício profissional.
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Código de ética médica. A Constituição Federal de 1988: Artigos 196 a
200 da Constituição Federal. Lei Federal n° 8080 de 19/09/90. Lei Federal
n° 8142 de 28/12/90. Norma Operacional da Assistência à Saúde ‐ NOAS –
SUS 2001 (Portaria MS/GM nº 95 de 26 de janeiro de 2001 e
regulamentação complementar). Estatuto do Idoso – Lei Federal nº 10.741
de 01/10/03. Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei Federal 8.069 de
13/07/90. A Estratégia da Saúde da Família – o PSF e o PACS.
Conhecimentos inerentes ao programa ESF Estratégia de Saúde da Família.
Cadernos de Atenção Básica do Ministério da Saúde. SUS – Princípios,
diretrizes e normatização (Leis 8.080 e 8.142/ 90). Doenças do Aparelho
Cardiovascular. Doenças do Aparelho Respiratório. Pneumonias.
Transfusões de sangue e derivados. Doenças do Tecido Conjuntivo e
Musculoesqueléticas. Afecções Doenças do Aparelho Digestivo. Doenças
Renais e do Trato Urinário. Doenças Endócrinas e do Metabolismo.
Doenças Hematológicas e Oncológicas. Doenças Neurológicas. Doenças
Psiquiátricas. Doenças Infecciosas. Doenças Dermatológicas. Doenças
Oculares. Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. Ginecologia e Obstetrícia.
Doenças Reumatológicas. Saúde Pública: Planejamento e Gestão em
Saúde; Conceitos de saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de
Saúde e Reformas do Estado; Sistema Único de Saúde; Educação em
saúde; Promoção de Saúde; Vigilância e prioridades em saúde;
Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. Ações
de atenção à saúde da criança, escolar, adolescente, mulher, homem, idoso.
DST/AIDS, mental, tuberculose, hanseníase. Doenças de notificação
compulsória. Imunizações. Atenção Básica - Saúde da Família. Estratégia
Médico Saúde da de Saúde da família. Assistência domiciliar. Consciência, educação e boas
Família
práticas ambientais no serviço público. Ética Profissional. Constituição da
República Federativa do Brasil - Com as Emendas Constitucionais - Dos
Princípios Fundamentais - Art. 1º a 4º. Dos Direitos e Garantias
Fundamentais - Art. 5º a 17. Da Organização do Estado - Art. 29 a 41. Da
Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem Social - Art. 193 a 204.
Do Meio Ambiente - Art. 225. Da Família, da Criança, do Adolescente, do
Jovem e do Idoso - 226 a 230. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011.
Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre
a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde,
a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras
providências. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações. Dispõe
sobre as condições para a promoção e recuperação da saúde e dá outras
providências. Código de Médico Clínico Geral Medicina Geral: Doenças
do Aparelho Cardiovascular. Doenças do Aparelho Respiratório.
Pneumonias. Transfusões de sangue e derivados. Doenças do Tecido
Conjuntivo e Musculoesqueléticas. Afecções Doenças do Aparelho
Digestivo. Doenças Renais e do Trato Urinário. Doenças Endócrinas e do
Metabolismo. Doenças Hematológicas e Oncológicas. Doenças
Neurológicas. Doenças Psiquiátricas. Doenças Infecciosas. Doenças
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Médico
Veterinário

Dermatológicas. Doenças Oculares. Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta.
Ginecologia e Obstetrícia. Doenças Reumatológicas. Saúde Pública:
Planejamento e Gestão em Saúde; Conceitos de saúde pública e saúde
coletiva; Políticas Nacionais de Saúde e Reformas do Estado; Sistema
Único de Saúde; Educação em saúde; Promoção de Saúde; Vigilância e
prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e
programas de saúde. Ações de atenção à saúde da criança, escolar,
adolescente, mulher, homem, idoso. DST/AIDS, mental, tuberculose,
hanseníase. Doenças de notificação compulsória. Imunizações.
Consciência, educação e boas práticas Profissional. Constituição da
República Federativa do Brasil - Com as Emendas Constitucionais - Dos
Princípios Fundamentais - Art. 1º a 4º. Dos Direitos e Garantias
Fundamentais - Art. 5º a 17. Da Organização do Estado - Art. 29 a 41. Da
Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem Social - Art. 193 a 204.
Do Meio Ambiente - Art. 225. Da Família, da Criança, do Adolescente, do
Jovem e do Idoso - 226 a 230. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011.
Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre
a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde,
a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras
providências. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações. Dispõe
sobre as condições para a promoção e recuperação da saúde e dá outras
providências. Código de Ética Profissional.
Clínica médica: processos gerais de exploração clínica: inspeção, palpação,
percussão, termometria clínica. Clínica dos aparelhos: digestivo,
respiratório, circulatório, urinário, genital feminino e masculino e pele.
Toxicoses. Choque. Queimaduras. Traumatismos. Análises clínicas:
interpretação de: hemograma, urinálise, técnicas de exame de fezes,
pesquisa de uréia, glicose, creatinina, colesterol, transminases e fosfatases.
Microbiologia. Função hepática. Função tireóide. Função renal. Eletrólitos
e equilíbrio ácido-básico. Anatomia Patológica: técnica de necropsia dos
caninos, felinos e aves; colheita de material;. exames “post-mortem”.
Aspectos gerais das lesões produzidas por agentes biológicos: vírus,
bactérias, fungos, parasitos e neoplasias. Aparelho respiratório, aparelho
urinário, sistema nervoso, aparelho circulatório. Doenças infectocontagiosas e parasitárias de interesse sanitário: etiologia; sintomatologia.
Epidemiologia. Diagnóstico e profilaxia das principais enfermidades dos
animais domésticos. Principais zoonoses de importância em saúde pública:
etiologia; sintomatologia; epidemiologia; profilaxia. Agentes de
toxinfecções alimentares: aspectos microbiológicos das principais
intoxicações e infecções veiculadas ou transmitidas por alimentos.
Definições: contaminação; taxa de incidência; quarentena; período de
incubação; desinfecção; infecção; desinfestação; infestação; endemia;
imunidade; fonte de infecção; patogenicidade; hospedeiro; período de
transmissibilidade; taxa de mortalidade; zoonoses. Legislação sanitária.
Anatomia do Aparelho Reprodutivo da fêmea bovina; Reprodução animal:
48

Prefeitura Municipal de Maravilha. Avenida Euclides da Cunha, 60. Centro. Maravilha/SC. CEP 89874-000

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MARAVILHA
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022

bovicultura; Sistema de inseminação artificial: Tradicional (I.A.) e por
Tempo Fixo (I.A.T.F.). Métodos de detecção das fêmeas em cio.
Preparativos e técnicas para coleta do sêmen; Noções sobre as instalações e
equipamentos para prática da inseminação em bovinos. Momento favorável
para inseminação. Rufião: tipos, preparo e uso. Legislação relacionada a
inseminação artificial.
Odontologia Social e Preventiva: Educação em saúde bucal. Epidemiologia
aplicada à odontologia. Níveis de prevenção. Métodos preventivos (Flúor,
Selantes). Prevenção das doenças bucais. Anatomia: Anatomia dental e
análise funcional. Anatomia e aplicação clínica. Sistema dental. Anestesia:
Farmacologia dos anestésicos locais. Anestésicos locais e controle da dor.
Complicações das anestesias locais. Técnicas anestésicas em odontologia.
Substância anestésica. Toxicologia. Cirurgia: Princípios da cirurgia.
Técnica exodônticas. Acidentes e complicações exodônticas. Técnicas
cirúrgicas. Instrumental. Medicação pré e pós-operatório. Dentística
restauradora: Cárie dentária. Princípios de preparo cavitário. Materiais
protetores do complexo dentina polpa. Restaurações de resina em dentes
anteriores e posteriores. Adesivos. Amálgama. Cimento ionômero de vidro.
Tratamento Restaurador Atraumático (ART). Tratamentos preventivos.
Técnicas restauradoras minimamente invasivas. Isolamento absoluto.
Radiologia oral. Endodontia: Considerações iniciais. Topografia da
cavidade pulpar. Alterações patológicas no periápice. Tratamento
conservador da polpa dental. Abertura coronária. Obturação do canal
radicular. Apecificação. Reabsorção dentária. Farmacologia e Terapêutica
Aplicada à Odontologia: Antibióticos. Analgésicos. Atipiréticos.
Odontólogo Antiinflamatórios. Hemostáticos. Drogas Ansiolíticas. Relaxantes
Saúde da Família
musculares de ação central. Vitaminas. Tratamento de paciente grávidas,
diabéticos. Problemas cardiovasculares, doenças gastrointestinais e doenças
do sangue. Endocardite bacteriana. Odontopediatria: Procedimentos
preventivos e restauradores. Prevenção da cárie dentária na criança e no
adolescente. Traumatismo na dentição decídua. Tratamento pulpar em
dentes decíduos. Restaurações em dentes decíduos. Anatomia dos dentes
decíduos. Fluorose dental. Selantes. Técnicas anestésicas em crianças.
Técnicas de RX em crianças. Farmacologia para crianças. Patologia Bucal:
Distúrbios do desenvolvimento e do crescimento. Doenças de origem
microbiana Distúrbios do metabolismo. Doenças do sistema específico.
Anomalias dentárias. Patologia das glândulas salivares. Tumores de tecidos
moles. Periodontia: Anatomia periodontal. Classificação das doenças
periodontais. Placa e cálculo dental. Doença periodontal necrosante.
Raspagem e alisamento radicular. Gengivite. Periodontite. Doenças
infecciosas. Materiais dentários: Materiais de moldagem, gessos, ligas para
amálgama. Composição das resinas. Ética odontológica: Código de ética
odontológica. Saúde Pública: Sistema Único de Saúde (SUS): seus
princípios e diretrizes. Leis (8.080/90 e 8.142/90). Normas e portarias
atuais. Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). Estratégia Saúde da
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Odontólogo
Buco Maxilo

Família (ESF).
Sistema Único de Saúde (SUS): Lei Federal 8.080/90 e 8.142/90. Política
Nacional de Atenção Básica (Portaria N. 2.488, de 21 de outubro de 2011).
Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão (Portaria n. 399/GM, de
22/02/2006, e Portaria n. 699/GM, de 30/03/2006). Núcleos de Apoio à
Saúde da Família (Portaria n. 154, de 24/01/2008, e suas alterações).
Acessos cirúrgicos. Ambiente cirúrgico. Anamnese. Anatomia buco maxilo
facial. Anestesiologia. Aparelho para bloqueio maxilo mandibular.
Articulação têmporo mandibular (ATM). Bioética e ética na odontologia.
Cirurgia dos Dentes Inclusos. Cirurgias e procedimentos na região buco
maxilo facial. Controle de infecção, biossegurança na clínica e ambiente
hospitalar, destino de materiais infectantes. Cuidados pós e préoperatórios.
Diagnóstico, prognóstico e tratamento de agravos, traumas e doenças da
região buco maxilo facial. Mioartropatias do sistema estomatognático e
dores orofaciais. Emergências Médicas em Odontologia. Epidemiologia em
saúde bucal. Exame clínico, histopatológico, e complementares. Excisão e
sutura buco maxilo facial. Farmacologia e terapêutica aplicada à cirurgia
buco maxilo facial. Ficha clínica. Fraturas buco maxilo facial. Laçada,
tunelização, Contenção (splintagem). Lesões traumáticas dos tecidos moles
etratamento. Mesa cirúrgica. Nefralgias faciais. Neuralgia do trigêmeo.
Patologia e diagnóstico oral. Preparo da equipe cirúrgica. Prevenção e
tratamento dos acidentes e comunicações em cirurgia bucal. Princípios de
cirurgia e de tratamentos odontológicos sob anestesia geral. Princípios de
Técnica Cirúrgica: Diérese, Hemostasia, Síntese, instrumentais, tipos de
sutura e fios. Processos infecciosos do complexo buco maxilo facial.
Radiologia. Reconstruções. Redução cruenta e incruenta de fratura alvéolo
dentária. Reparação Tecidual. Traumatismo dental, dento alveolar e buco
maxilo facial. Tumores benignos e malignos da cavidade oral. Urgências e
emergências em odontologia. Doenças gerais com sintomatologia oral.
Saúde Pública: História das Políticas de Saúde no Brasil. Educação em
Saúde. Financiamento e participação social no SUS. Modelos de atenção e
cuidados em saúde. Níveis de prevenção, de atenção e de aplicação.
Organização dos serviços de saúde no Brasil. Pacto pela Saúde.
Planejamento, programação e Gestão em saúde. Política Nacional de
Atenção Básica no SUS. Política Nacional de Humanização. Programa
Brasil Sorridente e suas respectivas portarias. Promoção de Saúde. Sistema
de referência e contra referência. Sistema Único de Saúde (Lei 8.080/1990,
Lei 8.142/1990). Sistemas de informação em saúde. Plano de
Gerenciamento de resíduos de serviços odontológicos. Prevenção e
controle de riscos. Relações humanas no trabalho e ética profissional e no
serviço público.
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ANEXO IV
REQUERIMENTO DE VAGA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
Nome completo:
Cargo:
Inscrição:
RG/Identidade:
Data de nascimento:
E-mail:
Endereço completo:
Cidade:
Estado:

CPF:
Sexo ( ) Feminino ( ) Masculino

CEP:

Eu _________________________________________________, acima descrito, venho por meio
deste requerer: Vaga para portadores de necessidades especiais.
Tipo de deficiência: _______________________________________________________________
CID n°: _________________________________________________________________________
Nome do Médico responsável pelo laudo: ______________________________________________
CRM do Médico: _________________________________________________________________
DECLARO que possuo conhecimento das atribuições do cargo para o qual me inscrevo, bem como
que tenho ciência de que minha deficiência deve ser compatível com as referidas atribuições para
fins de posse, o que será confirmado quando dos exames médicos admissionais.
DECLARO que as informações aqui prestadas e os documentos apresentados são verdadeiros e que
estou ciente de que a não apresentação de qualquer documento para comprovar a condição que
garante o deferimento da solicitação, ou, ainda, que a não apresentação e/ou a apresentação dos
documentos fora dos padrões, prazo e/ou forma solicitados implicará o indeferimento da solicitação.
DECLARO que estou ciente de que, constatada falsidade em qualquer momento, poderei responder
por crime contra a fé pública, nos termos da lei vigente, o que também acarretará minha eliminação
deste certame.
Diante do exposto:
( ) Apresento LAUDO MÉDICO emitido há menos de um ano com CID.
( ) Apresento LAUDO MÉDICO o qual declara expressamente que se trata de deficiência
irreversível, com CID, emitido em ___/___/______.
Nestes termos.
Pede deferimento.
Maravilha (SC), _______de ____________de 2022.
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ANEXO V
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
Nome completo:
Cargo:
Inscrição:
RG/Identidade:
Data de nascimento:
E-mail:
Endereço completo:
Cidade:
Estado:

CPF:
Sexo ( ) Feminino ( ) Masculino

CEP:

Eu, _______________________________________________________________ acima descrito,
venho por meio deste REQUERER ISENÇÃO DO VALOR DA INSCRIÇÃO, para:
1) ( ) DOADOR DE SANGUE. Anexar: Identificação de Doador
2) ( ) DOADOR DE MEDULA ÓSSEA. Anexar: Identificação de Doador

Declaro que as informações aqui prestadas e os documentos enviados são verdadeiros e que estou
ciente de que o original dos documentos ou suas cópias autenticadas em cartório, conforme cada
caso, deverão ser apresentados, obrigatoriamente, quando da posse, bem como de que poderei ter
que apresentá-los, se demandado, em qualquer outro momento, podendo, em caso de falsidade,
responder por crime contra a fé pública, nos termos da Lei vigente, o que também acarretará minha
eliminação deste certame.

Nestes termos.
Pede deferimento.

Maravilha (SC), _______de ____________de 2022.
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