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MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
ESTADO DE SANTA CATARINA

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 007/2016
RETIFICAÇÃO 02/2016 – Ato 03

A Prefeitura Municipal de São Bento do Sul, através da Secretaria Municipal de
Administração e do Departamento de Recursos Humanos, referente ao Concurso Público nº
007/2016 para provimento efetivo de vagas de categorias funcionais constantes nos Quadros de
Pessoal da Administração Pública Municipal, previstas no Plano de Carreira, Cargos e Salários
conforme a Lei 2966/2012 e suas alterações e de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de São Bento do Sul, instituído pela Lei Complementar n° 228/2001 e suas alterações, da
Lei Orgânica do Município, torna público a retificação nº 02/2016 ao Edital de Concurso Público
07/2016, no que se refere ao Conteúdo Programático do cargo Pedagogo Social, retirando Lei
Municipal 1497/98, conforme segue:

Onde se lê:
PEDAGOGO SOCIAL
Constituição da República Federativa do Brasil – Capítulo III, Seção I – da Educação, da Cultura e do
Desporto; Lei de 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). Estatuto da Pessoa
com Deficiência (Lei nº 13.146/2015). Programa Mais Educação (Decreto nº 7.083/2010); Lei Municipal
1497/98; Conhecimentos Pedagógicos: Educação como direito social público. O contexto educacional
e histórico da escola pública; Política educacional brasileira; Organização e gestão democrática da
Educação Básica no Brasil; Planejamento e avaliação escolar–práticas avaliativas e instrumentos de
avaliação; O Projeto Político-pedagógico: concepções, funções, características, estratégias de
construção; Concepções de currículo e interdisciplinaridade; Projetos de ensino e de aprendizagem;
Função social da escola: Relação escola e sociedade; Concepções teórico-metodológicas de
aprendizagem e desenvolvimento humano.

Leia-se:
PEDAGOGO SOCIAL
Constituição da República Federativa do Brasil – Capítulo III, Seção I – da Educação, da Cultura e do
Desporto; Lei de 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). Estatuto da Pessoa
com Deficiência (Lei nº 13.146/2015). Programa Mais Educação (Decreto nº 7.083/2010);
Conhecimentos Pedagógicos: Educação como direito social público. O contexto educacional e histórico
da escola pública; Política educacional brasileira; Organização e gestão democrática da Educação
Básica no Brasil; Planejamento e avaliação escolar–práticas avaliativas e instrumentos de avaliação; O
Projeto Político-pedagógico: concepções, funções, características, estratégias de construção;
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Concepções de currículo e interdisciplinaridade; Projetos de ensino e de aprendizagem; Função social
da escola: Relação escola e sociedade; Concepções teórico-metodológicas de aprendizagem e
desenvolvimento humano.

Os demais itens permanecem inalterados inalterados

São Bento do Sul (SC), 05 de maio de 2016.

FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal
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MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
ESTADO DE SANTA CATARINA
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 007/2016
RETIFICAÇÃO 01/2016 – Ato 02
A Prefeitura Municipal de São Bento do Sul, através da Secretaria Municipal de
Administração e do Departamento de Recursos Humanos, referente ao Concurso Público nº
007/2016 para provimento efetivo de vagas de categorias funcionais constantes nos Quadros de
Pessoal da Administração Pública Municipal, previstas no Plano de Carreira, Cargos e Salários
conforme a Lei 2966/2012 e suas alterações e de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de São Bento do Sul, instituído pela Lei Complementar n° 228/2001 e suas alterações, da
Lei Orgânica do Município, torna público a retificação nº 01/2016 ao Edital de Concurso Público
07/2016, no que se refere a parte do ANEXO I conforme segue:

Onde se lê:
Assistente
Administrativo

01

Pedagogo Social

01

40 h

Ensino médio de nível técnico completo em
administração, contabilidade, secretariado, recursos
humanos, gestão pública e áreas afins, com
conhecimento em informática

R$ 1.927,61

40 h

Ensino superior completo e conhecimento básico em
informática

R$ 3.121,50

R$ 1.927,61

R$ 3.121,50

Leia-se:
Assistente
Administrativo

01

40 h

Ensino médio completo com Curso Técnico em
administração, contabilidade, secretariado, recursos
humanos, gestão pública e áreas afins, com
conhecimento em informática

Pedagogo Social

01

40 h

Ensino superior completo em Pedagogia
conhecimento básico em informática

e

Os demais itens permanecem inalterados inalterados

São Bento do Sul (SC), 15 de abril de 2016.

FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal
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São Bento do Sul
PREFEITURA
DECRETO Nº 1310/2016
DECRETO Nº 1310, DE 15 DE ABRIL DE 2016.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE NO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO.
FERNANDO TURECK, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais,
Considerando, o art. 7º, I da Lei nº 4320/64, que dispõe que a Lei
do Orçamento poderá conter autorização ao Poder Executivo;
Considerando, o art. 4º, da Lei Municipal 3628/2015 que autoriza a
abertura de crédito adicional suplementar:
DECRETA
Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R$
107.800,00 (cento e sete mil e oitocentos reais) no orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE,
e suplementará a seguinte dotação orçamentária:
Órgão: 23 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
Unidade: 04 – Saneamento Geral
Atividade: 2.066 – Organização e Modernização dos Serviços da
Autarquia
(96) 3.3.90.35.00.00.00 600 - Serviços de Consultoria R$
107.800,00
Art. 2º Para dar cobertura ao Crédito Adicional aberto, será utilizaGRUHFXUVRGRVXSHUiYLW¿QDQFHLURDSXUDGRQR%DODQoR3DWULPRQLDO
do exercício anterior, na fonte de recursos 200 – Recursos de Outras Fontes – Exercício Corrente, no valor de R$ 107.800,00 (cento
e sete mil e oitocentos reais).
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Bento do Sul, 15 de abril de 2016.
FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2016 FMS
EXTRATO DE PROCESSO LICITATÓRIO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2016 - FMS
Objeto: Aquisição de medicamento "Cetuximabe" de Ordem Judicial para paciente, conforme Mandado de Citação - Antecipação de
Tutela Autos nº 0300700-21.2016.8.24.0058 para o Fundo Municipal de Saúde.
Contratado: Singular Drogaria e Medicamentos Especiais Ltda
Valor Total: R$ 12.100,00
São Bento do Sul, 29 de março de 2016.
Deodato Raul Hruschka – Presidente do Fundo Municipal de Saúde

EDITAL CONCURSO PÚBLICO Nº 007/2016

alterações e de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de São Bento do Sul, instituído pela Lei Complementar
n° 228/2001 e suas alterações, da Lei Orgânica do Município, torna
S~EOLFRDUHWL¿FDomRGRHGLWDOFRQIRUPHVHJXH
1. A tabela do item 3 passa ter a seguinte redação, onde:
Lê-se
Assistente Administrativo: Ensino
médio de nível técnico completo
em administração, contabilidade,
secretariado, recursos humanos,
JHVWmRS~EOLFDHiUHDVD¿QVFRP
conhecimento em informática
Pedagogo Social: Ensino superior
completo e conhecimento básico
em informática

Leia-se
Assistente Administrativo: Ensino
médio completo com Curso Técnico
em administração, contabilidade,
secretariado, recursos humanos,
JHVWmRS~EOLFDHiUHDVD¿QVFRP
conhecimento em informática
Pedagogo Social: Ensino superior
completo em Pedagogia e conhecimento básico em informática

2. Os demais itens do edital permanecem inalterados não afetando
o cronograma de atividades do seletivo.
São Bento do Sul (SC), 15 de abril de 2016.
FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 079/2016
EXTRATO DO CONTRATO N° 079/2016
DA ESPÉCIE: Termo de Contrato de Empreitada que entre si celebram o MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL e a Empresa PAVIPLAN
PAVIMENTAÇÃO LTDA.
DO OBJETO: Fornecimento de material, mão de obra e demais
obrigações necessárias para restauração do pavimento asfáltico e
sinalização da Rua Augusto Wunderwald, bairro Centenário, conforme memorial descritivo, projetos e contrato Agência De Fomento do Estado de Santa Catarina S.A – BADESC Nº 2013030601 e de
acordo com o Edital de Concorrência Pública nº 55/2016.
DO VALOR: R$ 1.695.593,59 – valor total.
DO PRAZO: 12 (doze) meses, conforme memorial descritivo anexo
ao edital e após aprovação do órgão Financiador Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A – BADESC e assinatura da
Ordem de Serviço.
'$9,*Ç1&,$ GR]H PHVHVDFRQWDUGHSDUD¿QV
administrativos e contábeis.
São Bento do Sul, 12 de abril de 2016.
ASS: CÁSSIO LUIZ ZSCHOERPER, pela Secretaria de Planejamento
e Urbanismo do Município.
SCHÉLIGA MONIA FOITT POLTRONIERI, como Engenheira Civil.
PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA, como Contratada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL
RETIFICAÇÃO Nº 001
C0NCURDO PÚBLICO 007/2016

JUSTIFICATIVA
29/2016 FMS

A Prefeitura Municipal de São Bento do Sul, através da Secretaria
Municipal de Administração e do Departamento de Recursos Humanos, referente ao Concurso Público nº 007/2016 para provimento
efetivo de vagas de categorias funcionais constantes nos Quadros
de Pessoal da Administração Pública Municipal, previstas no Plano
de Carreira, Cargos e Salários conforme a Lei 2966/2012 e suas

JUSTIFICATIVA
2SUHVHQWHLQVWUXPHQWRGHMXVWL¿FDWLYDVHSUHVWDDFXPSULURFRQtido no art. 26 da Lei 8.666/93 como antecedente necessário à
contratação com dispensa de licitação.
I – Objeto: Aquisição de medicamento "Cetuximabe" de ordem
judicial para paciente, conforme Mandado de Citação - Antecipação de Tutela Autos nº 0300700-21.2016.8.24.0058 para o Fundo

ASSINADO DIGITALMENTE

DISPENSA

DE

LICITAÇÃO

Nº

www.diariomunicipal.sc.gov.br

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
ESTADO DE SANTA CATARINA

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 007/2016 – RETIFICADO PELA RETIFICAÇÃO 01/2016
FERNANDO TURECK, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições
legais, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO que
realizará CONCURSO PÚBLICO para preenchimento de cargos de provimento efetivo, elencados no Anexo I
deste Edital, com a execução técnico-administrativa da empresa ACESSE CONCURSOS LTDA, o qual regerse-á pelas instruções especiais contidas neste Edital, LEIS nº 3502/2015, 3589/2015, 3530/2015,
2966/2012, 228/2001 e demais Leis vigentes.
1. DO CRONOGRAMA DESTE CERTAME
DATA

ATO

15/04/2016

Publicação do Edital

15/04/2016 até as
23h59min do dia
15/05/2016

Período de Inscrições

15/04/2016 a
16/05/2016
18/05/2016
19 e 20/05/2016

Prazo para pagamento da taxa de inscrição
Publicação do ROL DOS INSCRITOS
Prazo para recursos do não deferimento do pedido de inscrição

23/05/2016

Homologação das Inscriçõese DIVULGAÇÃO DO LOCAL E HORÁRIO DAS PROVAS
OBJETIVAS

29/05/2016

Realização das provas escritas objetivas

29/05/2016

Publicação do gabarito provisório (após as 20:00 horas)

30 e 31/05/2016

Prazo para recursos da formulação das questões e discordância com o gabarito da
prova objetiva

07/06/2016

Publicação do julgamento dos recursos contra formulação de questões e
discordância com o gabarito

07/06/2016

Publicação do gabarito definitivo, nota da prova objetiva e classificação
provisória.

08 e 09/06/2016
10/06/2016

Prazo para recurso contra nota da prova objetiva e classificação provisória
Publicação do julgamento dos recursos contra nota da prova objetiva e
classificação provisória.

13/06/2016

Publicação do resultado final.

1.1. O cronograma é uma previsão e poderá sofrer alterações, dependendo do número de inscritos e de
recursos, intempéries e por decisão da Comissão de Coordenação e Fiscalização do Concurso Público e/ou
da Comissão Executora, sendo de responsabilidade do candidato acompanhar suas alterações nos meios de
divulgação do certame.
2. DOS CARGOS E DAS VAGAS
2.1. O candidato concorrerá às vagas dos cargos constantes no Anexo I deste Edital, com função/ área de
atuação, carga horária semanal, formação/escolaridade/qualificação/habilitação descritos no mesmo.
2.2. Os candidatos que integrarem a lista de aprovados deverão manter seus endereços atualizados na
Secretaria Municipal da Administração durante todo o período de validade do Concurso Público sob pena
de perda da classificação.
2.3. As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de classificação.
2.3.1. O candidato aprovado no presente Concurso Público deverá acompanhar através dos meios de
comunicação da administração municipal, as vagas que possam surgir durante o período de validade do
Concurso Público.
2.4. É de inteira responsabilidade, do candidato, acompanhar, pela internet através dos sites
www.acesseconcursossc.com.br e www.saobentodosul.sc.gov.br, e no Mural Oficial de Publicações do
Município as publicações de todos os atos, Editais e/ou extratos relativos ao Concurso Público, inclusive
alterações que porventura ocorram durante a realização do mesmo até sua homologação final.
3. DAS VAGAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
3.1. Às pessoas com deficiência, é assegurado o direito de inscrição no presente Concurso, para os cargos
cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores, num percentual de 5% (cinco
por cento) do total das vagas oferecidas para cada cargo, de acordo com o art. 37, inciso VIII da
Constituição Federal e Lei Municipal nº 1.574/2011 de 30 de dezembro de 2011.
3.2. Ao inscrever-se nessa condição, o candidato deverá escolher o cargo a que concorre e marcar a opção
“Pessoas com Deficiência”, bem como deverá encaminhar, via postal por SEDEX, até o 1º dia útil após o
encerramento das inscrições, para a empresa ACESSE CONCURSOS LTDA, com sede na Rua Pará, 162,
bairro Estados, Timbó/SC, CEP 89120-000 os seguintes documentos:
a) laudo médico (original ou cópia legível e autenticada), emitido há menos de um ano, atestando a
espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença – CID, bem como da provável causa da deficiência.
b) requerimento solicitando vaga especial, constando: b1) o tipo de deficiência; b2) a necessidade de
condição especial, prova especial e/ou tempo adicional, se for o caso (conforme modelo do Anexo III deste
Edital). Os pedidos devem ser formalizados por escrito no próprio anexo e serão examinados para
verificação das possibilidades operacionais de atendimento, obedecendo a critérios de viabilidade e de
razoabilidade;
c) parecer original emitido por especialista da área de sua deficiência, atestando a necessidade de tempo
adicional, somente para o caso de pedido de tempo adicional, conforme Lei Federal nº 7. 853, de 24 de
outubro de 1989 e alterações. Caso não seja apresentado o parecer, o candidato não terá deferida a sua
solicitação.
d) Anexo III deste Edital, preenchido e assinado, o qual contém: Declaração de que a necessidade especial
não o impossibilita de exercer as atribuições do cargo; Declaração de que fica impedido de usufruir da
condição de portador de necessidades especiais para, posteriormente, requerer readaptação ou
aposentadoria;
3.3. Caso o candidato não encaminhe o laudo médico e o respectivo requerimento até o prazo
determinado, não será considerado como pessoa com deficiência para concorrer às vagas reservadas, não
tendo direito à vaga especial, seja qual for o motivo alegado, mesmo que tenha assinalado tal opção na
ficha de inscrição.

3.4. Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção
simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres.
3.5. Os candidatos inscritos nessa condição participarão do Concurso Público em igualdade de condições
com os demais candidatos, no que se refere às provas aplicadas, ao conteúdo das mesmas, à avaliação, aos
critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os
demais candidatos, resguardadas as condições especiais previstas na legislação própria.
3.6. Os candidatos aprovados no Concurso Público serão submetidos a exames médicos e
complementares, que irão avaliar a sua condição física e mental.
3.7. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas, estas serão preenchidas pelos demais
candidatos com estrita observância da ordem classificatória.
3.8. O candidato portador de necessidades especiais que não apresentar o atestado médico e/ou não
preencher as condições descritas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999, será considerado não
portador de necessidades especiais, passando para a listagem geral dos candidatos, sem direito à reserva
de vaga.
3.9. Caso a aplicação do percentual de 5% resultar em número fracionado, igual ou superior a 0,5% (meio
ponto percentual), este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. O candidato deverá acessar o site www.acesseconcursossc.com.br e www.saobentodosul.sc.gov.br,
onde terá acesso ao Edital e seus Anexos, à ficha de inscrição e aos procedimentos necessários à efetivação
da inscrição, que estará disponível no período de 15/04/2016 até as 23horas e 59 minutos do dia
15/05/2016.
4.1.1. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá certificar-se de que possui todas as condições e prérequisitos para inscrição.
4.2. O candidato deverá preencher integralmente o requerimento de inscrição e confirmá-lo via internet,
imprimir e pagar o boleto no valor da inscrição até a data limite constante no respectivo boleto.
4.2.1. O agendamento do pagamento e o respectivo demonstrativo não se constituem documentos
comprobatórios do pagamento da taxa de inscrição.
4.2.2. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em
que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente.
4.2.3. Para evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor de
inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos e condições exigidos para assumir o
cargo, bem como das regras constantes neste edital acompanhando as publicações e suas possíveis
alterações.
4.2.4. A inscrição só será deferida quando o Banco, onde foi pago o boleto referente à inscrição, confirmar
o respectivo pagamento.
4.2.5. Não serão aceitas as inscrições pagas fora do prazo de vencimento, com cheque, pagamento por
meio de agendamento, banco postal, depósito ou transferência entre contas.
4.2.6. O candidato, após efetuar o pagamento da inscrição não poderá, sob qualquer pretexto, pleitear a
troca de cargo e/ou a devolução da importância recolhida, uma vez que o valor da inscrição somente será
restituído em caso de anulação plena do Concurso Público.

ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
Ficam isentos do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos do Município de São Bento do
Sul os doadores de medula óssea e sangue. CONFORME LEI Nº 3502, DE 13 DE ABRIL DE 2015.
Consideram-se como beneficiários desta lei:
I - Os portadores da Carteira de Doador de Sangue expedida pelo HEMOSC - Centro de Hematologia e
Hemoterapia de Santa Catarina, tendo nela (ou em declaração equivalente) constando a data das duas
últimas doações realizadas;
II - Os doadores comprovadamente inscritos no REDOME - Registro Nacional de Doadores de Medula
Óssea, instalado no INCA - Instituto Nacional do Câncer. Parágrafo Único - O documento descrito no

inciso I deste artigo pode ser substituído pela carteira ou declaração emitida pelo órgão ou entidade
reconhecidamente elaborada para o mesmo fim, quando doadores em outros Estados do Brasil.
Para ter a isenção o candidato deve:
Encaminhar a documentação dos itens acima, via postal, por SEDEX com AR, até o último dia das
inscrições, para a empresa ACESSE CONCURSOS LTDA, com sede na Rua Pará, 162, bairro Estados,
Timbó/SC, CEP 89120-000.
A constatação de falsidade dos documentos exigidos, além das sanções penais cabíveis importará na
exclusão da inscrição do candidato neste Concurso Público.
4.2.7. Não será aceita inscrição com falta de documentos, via postal; por telex ou via fax; e-mail;
extemporânea e/ou condicional ou ainda fora do prazo estabelecido.
4.3. O candidato deverá acompanhar este Edital, bem como a publicação da relação de candidatos inscritos
(rol de Inscritos) para confirmar o processamento de sua inscrição; caso sua inscrição não tenha sido
processada, o mesmo não poderá prestar provas, podendo impetrar pedido de recurso, conforme
determinado neste Edital.
4.4. A inscrição do candidato implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital bem
como em eventuais aditamentos, comunicações, instruções e convocações relativas ao certame, que
passarão a fazer parte do instrumento convocatório como se nele estivessem transcritos e das quais não
poderá alegar desconhecimento.
4.4.1. Ao se inscrever o candidato concorda com o acesso por terceiros, por qualquer meio, dos seus dados
de identificação, títulos apresentados, resultados das avaliações a que for submetido e classificação no
presente Concurso Público.
4.4.2. Quaisquer dúvidas referentes a este Concurso Público poderão ser sanadas através do e-mail
contato@acesseconcursossc.com.br.
4.5. A Prefeitura Municipal de São Bento do Sul e a Empresa Acesse Concursos LTDA não se
responsabilizarão por solicitações de inscrição, via internet, não efetivadas por motivos de ordem técnica,
falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros fatores que impossibilitem
a transferência dos dados ou a impressão do documento relacionado neste Edital.
4.6. As informações prestadas no requerimento de inscrição são de total responsabilidade do candidato e,
se falsas ou inexatas, determinarão o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela
decorrentes mesmo que o candidato tenha sido aprovado e/ou que o fato seja constatado posteriormente.
4.7. Cada candidato poderá realizar até 2 (duas) inscrições neste concurso (sendo uma para cargo de
nível médio ou técnico e outra para cargo de nível superior), onde as provas objetivas para os cargos de
nível médio e médio técnico serão realizados no período MATUTINO e para os cargos de nível superior no
período VESPERTINO.
4.8. Uma vez efetuada e paga a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração quanto ao cargo
escolhido.
4.9. O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento diferenciado para a realização das provas
deverá solicitá-lo, no e-mail contato@acesseconcursossc.com.br no ato de inscrição, indicando claramente
quais os recursos especiais necessários (materiais, equipamentos, etc.).
4.9.1. As solicitações de condições especiais, bem como de recursos especiais, serão atendidas obedecendo
a critérios de viabilidade e de razoabilidade.
4.9.1.1. Caso o candidato não envie o pedido exigido no item anterior, não terá preparado o tratamento
diferenciado para realização de provas.
4.9.2. A candidata lactante que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá
solicitar por escrito, no ato da inscrição, através de e-mail e levar acompanhante que permanecerá em sala
reservada para essa finalidade.
4.9.2.1. O acompanhante e a criança devem permanecer na sala reservada para amamentação durante
todo o período de realização da prova.
4.9.2.2. Não haverá compensação de tempo em favor de amamentação.

5. DO VALOR DA INSCRIÇÃO
CARGO
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/MÉDIO TÉCNICO

Valor Inscrição
R$ 60,00
R$ 40,00

Período da Prova
Vespertino
Matutino

6. DAS PROVAS
6.1. Os candidatos submeter-se-ão aos testes de que dispõe o programa das provas no item 7 e anexo IV
deste Edital, que avaliarão as aptidões e o desempenho na função que pretendem exercer.
6.2. Prova Objetiva (PO) de múltipla escolha, com 1 (uma) única alternativa correta, de caráter eliminatório
e classificatório, a ser aplicada para todos os candidatos.
6.2.1. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem 50% (cinquenta por cento) ou mais na
prova escrita.
6.2.2. A prova objetiva terá pontuação de 0,00 (zero) a 10,0 (dez), utilizando-se 02 (duas) casas decimais
após a vírgula, cuja nota será obtida mediante ao cômputo de acertos e arredondamento conforme
determina a estatística, quando for o caso, tendo em vista que cada questão valerá disposto no item 7.2.2.
6.2.3. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada destas provas.
6.3. DAS NOTAS
6.3.1. Para todos os cargos a NF será: PO = 100%
Entenda-se:
PO = Prova Objetiva
NF = Nota Final
7. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS E DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
7.1. A PROVA OBJETIVA PARA TODOS OS CARGOS SERÁ REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO DE 2016, EM
CONFORMIDADE COM O ITEM 4.7 DESTE EDITAL.
7.1.1. O LOCAL (que será no município de São Bento do Sul) E O HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DA PROVA
OBJETIVA SERÁ DIVULGADO NO DIA 23 DE MAIO DE 2016 JUNTO COM A HOMOLOGAÇÃO DAS
INSCRIÇÕES.
7.1.2. O tempo de duração da prova objetiva será no MÁXIMO de 3 (três) horas.
7.2. Na realização da prova objetiva, o candidato deverá observar os seguintes aspectos sob pena de
desclassificação do certame:
7.2.1. Comparecer no local da prova com antecedência mínima recomendada de 30 (trinta) minutos do
fechamento dos portões, portando, obrigatoriamente, documento de identificação oficial, com foto e
caneta esferográfica com tinta azul ou preta;
7.2.1.1. São considerados documentos de identificação oficial: carteiras expedidas pelos Comandos
Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de
Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens,
Conselhos, etc.); passaporte brasileiro, certificado de reservista, carteiras funcionais do Ministério Público;
carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valham como identificação; carteira
de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei Federal nº
9.503, de 23 de setembro de 1997);
7.2.1.2. Não serão aceitos como documentos de identificação oficial: certidões de nascimento, títulos
eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais, CPF, ou
qualquer outro documento sem valor de identidade, bem como documentos ilegíveis ou não identificáveis.
7.2.1.3. As provas objetivas terão a duração conjunta de 03 (três) horas, incluindo o tempo de marcação no
CARTÃO-RESPOSTA.
7.2.1.4. O candidato deverá permanecer em sala por um período mínimo de 45 minutos sob pena de
desclassificação.
7.2.2. A prova objetiva para todos os cargos terá 40 questões, distribuídas da forma abaixo:

CONTEÚDOS

NÚMERO DE
QUESTÕES

ORDEM DAS QUESTÕES
NA PROVA

VALOR DE CADA
QUESTÃO

Língua Portuguesa

10

1 a 10

0,20

Informática

10

11 a 20

0,20

Conhecimentos Gerais e Atualidades

05

21 a 25

0,15

Conhecimentos Específicos e Legislação

15

26 a 40

0,35

7.2.2.1. Os programas da prova objetiva estão descritos no Anexo II do presente Edital.
7.2.3. Durante a realização da prova não será permitido ao candidato sob pena de ser excluído do Concurso
Público:
7.2.3.1. Comunicar-se com os demais candidatos ou pessoas estranhas ao Concurso Público, bem como
consultar livros ou apontamentos;
7.2.3.2. Ausentar-se do recinto, a não ser momentaneamente, em casos especiais e na presença de fiscal;
7.2.3.3. Fazer uso de telefone celular ou qualquer outro equipamento eletrônico ou de comunicação;
7.2.3.4. Os pertences do candidato, inclusive aparelhos eletrônicos (desligados) deverão ser depositados na
sala de provas, em local indicado pelo fiscal;
7.2.3.5. O uso de qualquer material, objeto ou equipamento não permitido no local da prova, corredores
ou banheiros, implicará na exclusão do candidato do Concurso Público, sendo atribuída nota zero à prova
objetiva.
7.2.3.6. Ter comportamento agressivo e descortês com qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas.
7.2.3.7. O candidato que tumultuar, interromper ou prejudicar de alguma forma a aplicação da prova, será
desclassificado do Concurso Público.
7.2.3.8. O candidato poderá, para atender às normas de segurança, ser filmado e/ou submetido à revista
pessoal e/ou de seus pertences, à varredura eletrônica e/ou identificação datiloscópica, tanto nas provas
escritas objetivas quanto nas provas práticas (se houver).
7.2.4. Em hipótese alguma haverá segunda chamada após o horário de início da prova nem a realização de
prova fora do horário e local marcado para todos os candidatos;
7.2.5. Os envelopes contendo as provas serão abertos por 3 (três) candidatos, que comprovarão os
respectivos lacres e assinarão, juntamente com o fiscal, o termo de abertura dos mesmos;
7.2.6. O candidato receberá para realizar a prova um caderno de questões e um cartão-resposta, sendo
responsável pela conferência dos dados e pela verificação se o caderno de questões está completo, sem
falhas de impressão e se corresponde ao cargo para o qual se inscreveu.
7.2.6.1. O caderno de questões é o espaço no qual o candidato poderá desenvolver todas as técnicas para
chegar à resposta adequada, permitindo-se o rabisco e a rasura em qualquer folha, EXCETO no CARTÃORESPOSTA.
7.2.7. A ocorrência de qualquer divergência deve ser comunicada imediatamente ao fiscal de sala;
7.2.8. Não serão substituídos os cartões por erro do candidato, tendo em vista sua codificação, nem
atribuídos pontos às questões não assinaladas, ou marcadas com mais de uma alternativa, emendas ou
rasuras, a lápis ou com caneta esferográfica de tinta com cor diversa das estabelecidas ou em desacordo
com as instruções contidas no caderno de provas e ou cartão resposta;
7.2.8.1. A correção das provas será feita por meio eletrônico - leitura ótica, sendo o CARTÃO-RESPOSTA o
único documento válido e utilizado para esta correção. Este deve ser preenchido com bastante atenção. O
candidato é o único responsável pela entrega do mesmo devidamente preenchido e assinado. A não
entrega do cartão de respostas implicará na automática eliminação do candidato do certame.
7.2.8.2. Serão considerados sem efeito, os cartões respostas entregues sem a assinatura do candidato.
7.2.9. AO TERMINAR A PROVA, O CANDIDATO ENTREGARÁ AO FISCAL O CARTÃO-RESPOSTA
DEVIDAMENTE PREENCHIDO E ASSINADO E O CADERNO DE PROVAS.

7.2.9.1. O CADERNO DE PROVAS SERÁ PUBLICADO JUNTAMENTE COM O GABARITO PROVISÓRIO, PARA
QUE O CANDIDATO POSSA IMPETRAR RECURSOS QUANDO NECESSÁRIO.
7.2.10. Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se imediatamente do local sob pena de
desclassificação. O candidato que não concluiu a prova não poderá comunicar-se com os candidatos que já
a efetuaram;
7.2.10.1 POR QUESTÕES DE SEGURANÇA, SERÁ VEDADO O ACESSO AO BANHEIRO PARA OS CANDIDATOS
QUE JÁ CONCLUÍRAM A PROVA. O BANHEIRO SERÁ DE USO EXCLUSIVO DOS CANDIDATOS QUE
ESTIVEREM EM SALA;
7.2.11. No local da prova, os 3 (três) últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais
assinarão o termo de encerramento, juntamente com os fiscais, e efetuarão a conferência dos cartõesresposta, cujas irregularidades serão apontadas no referido termo;
7.3. Na hipótese de ocorrer anulação de questões, as mesmas serão consideradas como respondidas
corretamente por todos os candidatos. Se houver alguma alteração de gabarito oficial, por força de
impugnações, as provas serão corrigidas de acordo com a alteração;
7.3.1. Os envelopes contendo os cadernos das provas e os cartões-resposta serão entregues, pelos fiscais, à
Comissão Executora do Concurso Público.
7.4. Ocorrendo empate na classificação final, dar-se-á preferência, pela ordem, ao candidato:
7.4.1. Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completados até o último dia da inscrição neste
Concurso Público, de acordo com o previsto no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal nº 10.741, de 1º
de outubro de 2003 e alterações – Estatuto do Idoso;
Para os demais casos será:
7.4.2. Que obtiver melhor nota na prova de Conhecimentos Específicos;
7.4.3. Que obtiver maior número de dependentes;
7.4.4. Que tiver maior idade.
7.5. Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados os critérios acima, o desempate se dará
através do sistema de sorteio pela Loteria Federal, conforme segue:
7.5.1. Os candidatos empatados serão ordenados de acordo com seu número de inscrição, de forma
crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio da extração da loteria federal
imediatamente anterior ao dia da efetiva realização da prova objetiva, segundo os critérios a seguir:
a) Se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a ordem
será crescente;
b) Se a soma dos algarismos da loteria federal for impar, a ordem será decrescente.
7.6. O não comparecimento do candidato, na forma disposta no item 7.1, implicará sua desclassificação do
Concurso Público.
8. DOS RECURSOS
8.1. Serão admitidos os seguintes recursos:
8.1.1. Da impugnação do presente Edital;
8.1.2. Do não deferimento do pedido de inscrição;
8.1.3. Da formulação das questões e da discordância com o gabarito da prova;
8.1.4. Da nota da prova objetiva;
8.1.5. Da classificação provisória.
8.2. A impugnação a este Edital poderá ser efetuada por qualquer cidadão, no prazo de 03 (três) dias úteis,
após a sua publicação, mediante requerimento junto à Secretaria da Administração, no Município de São
Bento do Sul - SC.
8.3. Os demais recursos deverão ser feitos exclusivamente através do sítio da empresa Acesse Concursos
LTDA – www.acesseconcursossc.com.br e www.saobentodosul.sc.gov.br, no campo RECURSOS, disposto na
área referente a este Concurso, conforme cronograma previsto no edital. Não serão aceitos recursos via
postal, via correio eletrônico, via fax ou fora do prazo preestabelecido.
8.3.1. O formulário para recurso será disponibilizado no site www.acesseconcursossc.com.br e
www.saobentodosul.sc.gov.br, no campo RECURSOS conforme as datas previstas no cronograma deste
edital.

8.4. Somente serão aceitos, analisados e julgados recursos fundamentados, com argumentação lógica e
consistente, com apresentação de bibliografia no caso de recurso contra questões.
8.5. A Banca Examinadora da Entidade Executora do presente Concurso Público constitui-se em última
instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
9. DOS REQUISITOS PARA NOMEAÇÃO
9.1. Após a convocação, o candidato aprovado para a nomeação deverá apresentar a seguinte
documentação junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul:
9.1.1. Abertura de Conta Corrente junto ao Banco da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL–SBS (PAB da
Prefeitura); apresentando os seguintes documentos necessários para Abertura da conta corrente:
Identidade, CPF, Comprovante de Residência (mês atual) e Comprovante de Renda (Expedido pelo
Departamento de Recursos Humanos da PMSBS);
9.1.2. Comprovação de idade mínima de 18 (dezoito) anos completados até a data de nomeação;
9.1.3. 01 Foto 3x4;
9.1.4. O candidato deverá apresentar os exames a seguir relacionados, realizados à custa do mesmo, no
dia determinado para o exame admissional, este efetuado pelo Médico Oficial da Municipalidade:
a) HEMOGRAMA COMPLETO;
b) GLICEMIA DE JEJUM;
c) RX DE COLUNA TOTAL;
d) RX DE TÓRAX 02 POSIÇÕES-PA;
9.1.5. Declaração negativa de que não exerce cargo ou emprego público;
9.1.6. Declaração de que não percebe Aposentadoria ou benefício proveniente de Regime Próprio de
Previdência Social, e ou, do Regime Geral de Previdência Social, relativo a emprego público;
9.1.7. Declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública, as penalidades previstas no art. 151
da Lei 228/2001;
9.1.8. Declaração de Bens que constituem o seu Patrimônio;
9.1.9. Certidões Negativas expedidas pelos cartórios de Crimes e Cível da Comarca de SÃO BENTO DO
SUL/SC disponível no site -www.tjsc.gov.br;
9.1.10. Comprovação da Regularidade com o Conselho da Classe (autenticada) e registro no Conselho da
Classe da Região de SC.
Providenciar ainda Fotocópias (xerox) da seguinte documentação:
9.1.11 Cédula de Identidade;
9.1.12 C.P.F.;
9.1.13 Título de Eleitor;
9.1.14 Comprovante de votação da última Eleição ou Certidão de QUITAÇÃO da Justiça Eleitoral,
disponível no site: http://www.tse.jus.br;
9.1.15 Certidão de Nascimento e ou Casamento;
9.1.16 Certidão de Nascimento/Adoção dos Dependentes e Carteira de vacinação dos filhos nome/vacinas
até 14 anos;
9.1.17 Atestado de Frequência escolar dos filhos entre 06 e 14 anos;
9.1.18 Certificado de Dispensa de Incorporação ou Reservista, quando for o caso;
9.1.19 Comprovante de residência (fornecida no Departamento de RH), corretamente preenchida, datada,
assinada e sem rasuras;
9.1.20 Diplomas de Escolaridade (de 1º grau, 2º grau ou Superior – autenticado), com apresentação do
original no ato da posse;
9.1.21 Carteira de vacina contra Rubéola (homens e mulheres até 39 anos) conforme dispõem a Lei 10.196
de 24 de julho de 1996;
9.1.22 Nº do PIS/PASEP e sua data de Cadastro;
9.1.23 Carteira de Trabalho onde consta a Foto e os dados Pessoais;
9.1.24 Demais documentos exigíveis por lei.

9.2
A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos especificados no item acima impedirá a
admissão do candidato e o mesmo será eliminado do Certame.
9.3
Os candidatos que forem considerados inaptos quando da realização do exame médico préadmissional ou que não se sujeitarem à realização do mesmo, serão eliminados do Certame.
9.4
O candidato que, convocado para a admissão, recusar, deixar de assumir a vaga ou não atender
qualquer pré-requisito deste Edital será considerado desclassificado do Certame.
9.5
Caso o candidato admitido para assumir o cargo público não preencha os requisitos para a posse,
ou por qualquer motivo, venha a desistir do mesmo, a Administração do Município de São Bento do Sul
convocará o próximo candidato classificado, seguindo a ordem final de classificação para o respectivo cargo
público.
9.6
Na hipótese de desistência do candidato, notificado para tomar posse do cargo público, o mesmo
deverá assinar declaração desistindo da vaga. O candidato não se manifestando no prazo de 15 (quinze) da
convocação, considerar-se-á desistência tácita, sendo convocado o próximo classificado.
9.7
O candidato aprovado que declarar ser deficiente físico nos termos deste Edital, para a posse
deverá se submeter à perícia médica para confirmar de modo definitivo a sua situação de deficiente e a
compatibilidade com a função.
9.8
A nomeação dos candidatos aprovados no Concurso Público dar-se-á conforme a Legislação vigente
na instituição na data de sua nomeação.
10. DA VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. Este Concurso Público terá validade de 2 (dois) anos, a contar de sua homologação final, podendo ser
prorrogado uma vez por igual período.
10.2 A habilitação no Concurso Público não assegura ao candidato a nomeação imediata, mas apenas a
expectativa de ser nomeado segundo as vagas existentes, de acordo com as necessidades da Administração
Municipal, respeitada a ordem de classificação.
10.3. Os candidatos admitidos a cargo de provimento efetivo serão regidos pelo Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais e Leis vigentes no Município.
11. DAS VAGAS
11.1. As vagas serão oferecidas de acordo com o número disposto no Anexo I.
11.2 - Não havendo interesse em tomar posse no cargo, o candidato deve comunicar formalmente a
desistência da vaga.
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 - A nomeação dos candidatos será feita por Portaria, publicada junto ao painel de publicações da
Prefeitura Municipal de São Bento do Sul, e, paralelamente, será feita comunicação ao candidato, via postal
ou por telefone, no endereço ou no número do telefone informados na ficha de inscrição ou
posteriormente atualizado. É responsabilidade exclusiva do candidato manter atualizado o referido
endereço, bem como o número de telefone.
12.2 - Os candidatos aprovados, nomeados no serviço público municipal, terão prazo máximo de até 15
(quinze) dias contados da publicação do Ato de nomeação para tomar posse, podendo a pedido, ser
prorrogado por igual período, e 5 (cinco) dias para entrar em exercício, contados da data da posse. Será
tornado sem efeito o ato de nomeação se não ocorrer a posse e/ou exercício nos prazos legais, sendo que o
candidato perderá automaticamente a vaga, facultando ao Município o direito de convocar o próximo
candidato por ordem de classificação.
12.3. A lista de inscritos, o gabarito da prova objetiva, provas, a lista de classificados e decisões resultantes
de recursos e demais atos provenientes deste Edital de Concurso Público, serão publicados no quadro de
publicações oficiais do Município de São Bento do Sul e nos sítios www.acesseconcursossc.com.br e
www.saobentodosul.sc.gov.br.
12.4. - Os cartões-resposta e demais documentos deste Concurso Público, serão entregues em embalagem
lacrada pela Instituição que realizou certame ao Município de São Bento do Sul até sessenta dias após a
homologação final do processo.

12.5. Itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, circunstâncias que
serão mencionadas em Editais devidamente publicados.
12.6. Os casos omissos serão resolvidos pelas Comissões do Concurso Público, sendo a Comissão Executora
competente também para julgar, em decisão irrecorrível e soberana, quaisquer que sejam os recursos
interpostos pelos candidatos.
12.7. Integram o presente Edital os seguintes Anexos:
12.7.1. Anexo I – Quadro de cargos, vagas, vencimentos, carga horária e habilitação mínima exigida;
12.7.2. Anexo II – Conteúdo Programático da Prova Objetiva;
12.7.3. Anexo III – Declaração para candidatos portadores de necessidades especiais;
12.7.4. Anexo IV – Atribuições dos cargos.

São Bento do Sul/SC, 15 de abril de 2016.

FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

ANEXO I
QUADRO DE CARGOS, VAGAS, CARGA HORÁRIA, HABILITAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA E VENCIMENTOS
CARGO

VAGAS

HORAS

Agente de Autoridade de
Trânsito

01

40 h

Agente de Defesa Civil

01

40 h

Assistente Administrativo

01

40 h

Assistente Administrativo

01

40 h

Assistente Social

01

30 h

Auxiliar Administrativo

01

40 h

Educador Social

01

40 h

Enfermeiro

01

40 h

Fiscal do Procon

01

40 h

Fiscal em Vigilância em Saúde

01

40 h

Médico Clínico Geral

01

40 h

Médico Generalista - ESF

01

40 h

Médico Pediatra

01

40 h

Médico Veterinário

01

40 h

Motorista

01

40 h

Pedagogo Social

01

40 h

Pedagogo Social

01

40 h

Psicólogo

01

40 h

Técnico em Enfermagem

01

40 h

HABILITAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
Ensino médio completo, com carteira nacional
habilitação (CNH) categoria "AB" e conhecimento
informática
Ensino médio completo, com carteira nacional
habilitação (CNH) categoria "AB" e conhecimento
informática

VENCIMENTO
de
em

R$ 1.392,85

de
em

R$ 1.392,85

Ensino médio completo com Curso Técnico em
administração,
contabilidade,
secretariado,
recursos humanos, gestão pública e áreas afins,
com conhecimento em informática
Ensino médio de nível técnico completo em
administração, contabilidade, secretariado, recursos
humanos, gestão pública e áreas afins, com conhecimento
em informática
Ensino superior no curso específico com inscrição no
órgão de classe da região e conhecimento em informática
Ensino médio completo com conhecimento em
informática
Ensino técnico de nível médio ou médio com habilitações
específicas, magistério e conhecimento em informática
Ensino Superior no curso específico com inscrição no
órgão de classe da região e conhecimento básico em
informática
Ensino superior completo com conhecimento em
informática
Ensino médio completo com Curso Técnico de Nível Médio
na área e conhecimento em informática
Ensino superior no curso específico, com inscrição no
órgão de classe da região e conhecimento básico em
informática
Ensino superior no curso específico, com inscrição no
órgão de classe da região e conhecimento básico em
informática
Ensino superior no curso específico com titulo de
especialização na área de atuação, com inscrição no órgão
de classe da região e conhecimento básico em informática
Ensino superior no curso específico com inscrição no
órgão de classe da região
Ensino médio completo com CNH categoria "D" ou "E"

Ensino superior completo em Pedagogia
conhecimento básico em informática

e

Ensino superior completo e conhecimento básico em
informática
Ensino superior no curso específico com inscrição no
órgão de classe da região e conhecimento básico em
informática
Ensino médio de nível técnico completo com inscrição no
órgão de classe da região e conhecimento básico em
informática

R$ 1.927,61

R$ 1.927,61

R$ 3.121,50
R$ 1.392,85
R$ 1.927,61
R$ 3.121,50

R$ 3.121,50
R$ 1.927,61
R$11.491,10
R$11.491,10 +
22,22 Grat. Lei
1766/2007
R$11.491,10
R$ 3.121,50
R$ 1.392,85

R$ 3.121,50
R$ 3.121,50
R$ 3.121,50

R$ 1.927,61

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA OBJETIVA

CONTEÚDO COMUM A TODOS OS CARGOS
LÍNGUA PORTUGUESA:
As palavras de relação – Estrutura do período, da oração e da frase – Concordância nominal e verbal –
Regência nominal e verbal – Colocação pronominal –Ortografia, acentuação e pontuação. Sintaxe –
Morfologia – Classes de Palavras – Manual de Redação da Presidência da República: CAPÍTULO I e II.
INFORMÁTICA:
Informática em Geral: conceitos. Periféricos de um Computador. Hardware. Software. Utilização e
configurações básicas do Sistema Operacional Windows. Instalação, configuração e utilização: Word, Excel,
Outlook e PowerPoint e suas respectivas versões posteriores. Noções de segurança para Internet. Noções
básicas de navegação na Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox e suas respectivas versões
posteriores, dentre outros. Correio Eletrônico. Sistemas de proteção antivírus e outros. Configuração e
utilização de Impressoras e periférico. Extensões de arquivos; Conversores para PDF.
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES:
Aspectos da História, Geografia, Atualidades, Cultura, Cinema, Artes, tecnologia, Economia, e organização
política do mundo, do Brasil, de Santa Catarina e do Município. Ciências naturais e meio ambiente.

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR CARGO:
AGENTE DE AUTORIDADE DE TRÂNSISO
Lei 9503 de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro; Resolução nº 14 de 06/02/98, Resolução nº 43 de
21/05/98, Resolução nº 46 de 21/05/98, Resolução nº 87 de 04/05/99, Resolução nº 110 de 24/02/00, Resolução n° 136 de
02/04/02, Resolução nº 190 de 16/02/06, Resolução 203 de 29/09/06, Resolução nº 205 de 20/10/06, Resolução nº 228 de
02/03/07, Resolução nº 259 de 30/11/07, Resolução nº 277 de 28/05/08, Resolução nº 279 de 28/05/08. Lei Municipal nº

772, de 09 de dezembro de 2003.
AGENTE DE DEFESA CIVIL
Sistema Nacional de Defesa Civil; Departamento da Defesa Civil e suas responsabilidades, planos de contingência;
Segurança e Saúde ocupacional; Noções de geologia , meteorologia e hidrologia (micro bacias, acidentes geográficos,
escorregamentos, influência das chuvas, enchentes); Atitudes de Liderança; Desastres e riscos ambientais; Interpretação
de plantas e acidentes geográficos, topografia, croquis, mapas; Tipos de solos e peculiaridade dos solos; Comunicação
persuasiva; Introdução Informática, mapas/GPS para saber buscar no sistema; Esferas do poder, relacionamento
intersetorial; Interpretação de leis, conhecimentos de legislação pública; Legislação ambiental; Gestão de conflitos;
Recursos e Projetos dos Ministérios das Cidades, políticas públicas; Questões sociais, psicológicas (comportamental);
Estruturas de contenção (gabeão, muro, utilização dos recursos); Cidadania; Noções de planejamento das ações de
defesa civil: prevenção, preparação, respostas aos desastres e reconstrução, conceitos, tipos e classificações de
desastres; Educação ambiental; Prevenção de acidentes domésticos; Montagem e coordenação de abrigos; Noções de
primeiros socorros, atendimento pré-hospitalar; busca terrestre, resgate veicular; salvamento em altura e aquático;

prevenção e combate a incêndios; operações com produtos perigosos; Legislação de Trânsito. Atendimento ao público
interno e externo, pessoalmente ou através do telefone; recebimento, orientação e encaminhamento das pessoas ao
setor específico. Noções de Arquivo: organização de arquivos e protocolos; Recepção e despacho de documentos; Uso
de equipamentos de escritório, outros conteúdos inerentes ao cargo. Noções de ética e cidadania e outros conceitos
inerentes as atribuições do cargo. Redação de circulares, memorandos, ofícios, relatórios e demais correspondências,
atendendo às exigências de padrões estéticos. Rotinas Administrativas. Sistemas de Comunicações Administrativas.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Administração Pública. Princípios e Poderes da Administração Pública. Atos Administrativos. Processo e procedimento
administrativo. Licitações. Contratos Administrativos. Serviços Públicos. Servidores Públicos; Generalidades
Administrativas e Contábeis. Conhecimentos Básicos sobre Licitações (Lei 8.666/93). Correspondência Oficial.
Conhecimento de arquivo, redação administrativa, carta comercial, requerimento, circular, memorando, ofícios,
telegrama. Correio eletrônico. Conhecimento das rotinas de expedição de correspondência. Manual de Redação da
Presidência da República disponível em http://www4.planalto.gov.br/legislacao. Noções gerais de relações humanas.
Conhecimentos gerais das rotinas administrativas. Política de Recursos Humanos; Noções Básicas de Processos e
Procedimentos Licitatórios; Noções de Gestão Pública; - Lei- Lei de Responsabilidade Fiscal; - Lei 8.666/93 Lei de
Licitações; - Lei que instituiu a licitação na modalidade de pregão (Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002); Planejamento Estratégico; Correspondência Oficial.

ASSISTENTE SOCIAL
Questão Social. Movimentos sociais. Terceiro Setor. Controle Social. Lei Federal N.º 8.662/93 (Lei que regulamenta a
profissão do Assistente Social). Questão Social. Controle Social. Código de Ética Profissional do Assistente Social. As
dimensões ético-políticas, técnico-operativas e teórico-metodológicas do Serviço Social. Lei nº. 8.742/1993. Lei Orgânica
da Assistência Social e suas alterações. Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004. Sistema Único de Assistência
Social – SUAS. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social - NOB/SUAS 2005. Resolução CNAS nº.
109/2009 –Lei Maria da Penha. Lei nº. 8.212/1991 – Lei Orgânica da Seguridade Social: Títulos I, II e III. Cadastro Único Decreto nº 6.135/07. NOB RH SUAS/2006. Lei nº 12010/09 - nova lei da adoção.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Administração Pública Municipal: Conceitos básicos sobre poder executivo e legislativo municipal; características e
atribuições dos órgãos municipais. Impostos e taxas. Noções de administração pública. - Administração e ambiente de
trabalho: Atendimento. Técnicas administrativas. Teorias de administração geral. Organograma, fluxograma. Arquivo e
técnicas de arquivamento. Relações humanas no trabalho. Organização de reuniões e eventos. Rotinas e controles e
administrativos, emissão de relatórios, desempenho, produtividade, qualidade. Organização do local de trabalho.
Apresentação e atitude no ambiente de trabalho. - Comunicação oficial: atributos básicos, siglas e abreviaturas, formas
de tratamento. Definição e finalidade dos seguintes atos de comunicação: ofício, memorando, decreto, edital, ata, carta,
declaração, despacho, ordem de serviço, parecer, portaria, resolução, relatório, requerimento, atestado, decreto.

EDUCADOR SOCIAL
Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde -Princípios e diretrizes, controle social, Indicadores
de saúde, legislação; protocolos SUS; Sistemas de informação em saúde; Modelos de atenção e cuidados em saúde;
Vigilância em saúde; Epidemiologia; Pacto pela Saúde; Programa Brasil Sorridente e suas respectivas portarias; Política
Nacional de Humanização. Estatuto da criança e do adolescente – ECA; estatuto do idoso. Política Nacional de
Assistência Social. Lei da Adoção Cidadania; democracia; rede social; direitos sociais; seguridade social; Proteção Social;
Violência Social; Família; Políticas Públicas; Estado e Serviços Públicos. Conhecimento sobre: Relações Humanas;
Participação popular e controle social nas políticas públicas e garantia de direitos; Trabalho com grupos; Sistema de
Garantia de Direitos; O papel do Educador Social; Reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos na Política de Assistência Social; Orientações Técnicas sobre o Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos; Concepção de convivência e fortalecimentos de vínculos. CRAS; Legislação Social: Constituição Federal de
1988.

ENFERMEIRO

Programa Nacional de Imunização: Tipos de vacinas, Composição, conservação‐rede de frio, indicação e
contraindicação, prazo de validade após abertura do frasco, doses e vias de administração), Planejamento, Organização
e operacionalização de Campanhas, bloqueios e intensificações de vacinas. Administração e Gerência de Serviços de
Saúde e de Enfermagem em Saúde Coletiva: Administração de medicação; esterilização de material; Consulta de
enfermagem; procedimentos de enfermagem. Assistência Integral à Saúde da Criança: avaliação do crescimento e
desenvolvimento, aleitamento materno, alimentação básica infantil, desnutrição, Controle de Doenças Diarreicas,
infecções respiratórias agudas. Assistência integral à Saúde do Adolescente. Assistência Integral à Saúde da Mulher:
Programa Nacional de Prevenção do Câncer de Mama Cérvico-Uterino. Assistência Integral à Saúde do Adulto e do
Idoso: Assistência aos portadores de doenças Crônico Degenerativas Programa Nacional de atenção ao Diabético e ao
Hipertenso. Assistência Integral à Saúde do Trabalhador: Legislação, Patologias. Assistência Integral à Saúde do Portador
de Sofrimento Mental. Noções básicas de psicopatologia e psicofarmacologia. Assistência Integral à Saúde do Portador
de Doenças Transmissíveis: Programa de prevenção e Assistência em Doenças Sexualmente Transmissíveis ‐ DST; AIDS.
Epidemiologia: Indicadores de saúde; Legislação; patologias; Programa Nacional de Controle da Tuberculose e Programa
Nacional de Controle da Hanseníase.

FISCAL DO PROCON
Contratos: disposições gerais; extinção; espécies. Responsabilidade civil. Conceito de produto. Conceito de serviço.
Conhecimento dá vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Fiscalização o no mercado de consumo
para controle de qualidade, de preço e consumo. Conhecimento dá política nacional das obrigações do mercado de
materiais e imateriais. Conhecimento da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. Efeitos do ato jurídico:
nulidade; atos ilícitos; abuso de direito; fraude a lei. Prescrição e decadência. Extinção das obrigações: pagamento objeto e prova, lugar e tempo de pagamento; mora; compensação, novação, transação; direito de retenção. Funções
do Fiscal. Lei Federal n° 8.078/1990 - Código de Defesa do consumidor. Redação de circulares, memorandos, ofícios,
relatórios e demais correspondências, atendendo às exigências de padrões estéticos. Rotinas Administrativas. Sistemas
de Comunicações Administrativas.

FISCAL EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Noções sobre Saneamento; Combate à poluição; Saneamento do meio; Saúde Pública: Conceito. Objetivos.
Epidemiologia geral: processo de saúde/doença. Frequência e distribuição das principais doenças na população
brasileira. Medidas gerais de profilaxia, controle, eliminação e erradicação das doenças. Vigilância Sanitária: Conceitos.
Áreas de Abrangência. Instrumentos de ação de Vigilância Sanitária. Fiscalização de locais públicos e particulares
quanto aos aspectos de higiene nos alimentos, bebidas e instalações físicas. Manipulação dos alimentos, embalagens e
rotulagens, armazenamento e transporte do produto final. Abastecimento de água potável, destino dos resíduos e
controle de pragas. Higienização e limpeza de máquinas e equipamentos. Lixo: separação, reciclagem, destino; RDC
216/04 da ANVISA; Portaria 326/97 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Processo SaúdeDoença. Coeficientes avaliadores de saúde. Epidemiologia descritiva e metodologia epidemiológica. Endemia e
epidemia. Sistema de Vigilância Epidemiológica e sua ação no controle de doenças. Doenças transmissíveis e modos de
transmissão Saúde materno-infantil. Programas de imunização. Eficácia de vacinas. Saneamento do meio ambiente.
Saúde e Nutrição. Biossegurança. Vigilância sanitária Sistema único de saúde. Atribuições da Vigilância Sanitária.
Conceito: área de abrangência, instrumento de Atuação, o poder de polícia, emissão de autos e documentos legais,
fiscalização e inspeção sanitária. Vistorias. Doenças Transmissíveis por alimentos; Noções sobre Intoxicação por
Agrotóxicos; Alimento: manipulação, armazenamento e transporte; saúde do trabalhador; normas federais constituição
brasileira de 1988; Normas estaduais e municipais. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de
Saúde -Princípios e diretrizes, controle social, Indicadores de saúde, legislação; protocolos SUS; Sistemas de informação
em saúde; Modelos de atenção e cuidados em saúde; Vigilância em saúde; Epidemiologia; Pacto pela Saúde; Programa
Brasil Sorridente e suas respectivas portarias; Política Nacional de Humanização. Estatuto da criança e do adolescente –
ECA; estatuto do idoso; 1) Todo o conteúdo das indicações abaixo. 2) Consciência, educação e boas práticas ambientais
no serviço público. 3) Legislação (considerar as leis que constam na bibliografia em sua totalidade, exceto quando os
artigos estiverem especificados). Redação de circulares, memorandos, ofícios, relatórios e demais correspondências,
atendendo às exigências de padrões estéticos. Rotinas Administrativas. Sistemas de Comunicações Administrativas.

MÉDICO PEDIATRA
Medicina Geral:
Anatomia. - Embriologia. - Fisiologia. - Genética. - Patologia. - Semiologia. - Farmacologia. - Toxicologia. - Epidemiologia
Clínica. - Cuidados em Ambiente Hospitalar. - Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação,
testes e diagnósticos. - Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos. - Doenças Alérgicas. - Doenças
Dermatológicas. - Doenças do Aparelho Cardiovascular. - Doenças do Aparelho Digestivo. - Doenças do Aparelho
Respiratório. - Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos Bilares e do Pâncreas
Medicina Específica:- Assistência ao recém-nascido de baixo peso. - Distúrbios metabólicos do recémnascido. Distúrbios respiratórios do recém-nascido. - Icterícia neonatal. - Infecções neonatais. - Lesões ao nascimento: asfixia
neonatal, hemorragia intracraniana, luxações e fraturas. - Triagem neonatal: erros inatos do metabolismo. Aleitamento materno. - Avaliação do crescimento e do desenvolvimento normais. - Imunizações. - Nutrição do lactente,
da criança e do adolescente. -Prevenção de trauma. - Anemias. - Asma brônquica. - Constipação. - Convulsão. Desidratação e terapia de reidratação oral. - Diarreias. - Distúrbios nutricionais. - Doenças infectocontagiosas. Transplantes em pediatria: princípios básicos e doação de órgãos.

MÉDICO GENERALISTA - ESF
Cuidados gerais com o paciente em medicina interna; Noções básicas de urgência / emergência em pediatria.
Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial; cardiopatiaisquêmica; insuficiência cardíaca; miocardiopatiase
valvulopatias; arritmias cardíacas; Doenças pulmonares: infecções de vias aéreas superiores; pneumopatias
agudas; insuficiênciarespiratória aguda asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica;
emboliapulmonar; pneumonias e abcessos pulmonares; doença pulmonarintersticial; hipertensão pulmonar.
Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica; doenças intestinais inflamatórias e parasitárias; diarréias
agudas; colelitíase e colecistite; pancreatite; hepatites virais e hepatopatias tóxicas; insuficiência hepática
crônica; abdômen agudo. Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica; glomerulonefrites;
glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica; síndrome nefrótica; litíase renal. Doenças endócrinas:
diabetes mellitus; hipotireoidismo e hipertireoidismo; tireoidite e nódulos tireoidianos; distúrbios das glândulas
suprarenais; distúrbios das glândulas paratireóides; Doenças reumáticas: artrite reumatóide;
espondiloartropatias; colagenoses; gota. Doenças infecciosas e terapia antibiótica; antibioticoterapia em
emergência pediátrica. Infecções bacterianas de pele e tecido celular subcutâneo. Meningites virais e
bacterianas. Distúrbios hidroeletrolíticos e ácidos-básicos; desidratação; reidratação oral e parenteral. Exames
complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica e pediátrica diária.
Emergências clínicas. Psicologia médica. Farmacologia. Controle de Infecções Hospitalares. Medicina baseada
em evidências. Profilaxia anti-rábica e antitetânica. Acidentes por animais peçonhentos. Intoxicações
exógenas/agudas. Aspiração e ingestão de corpo estranho. Doenças exantemáticas na Infância. Doenças
sexualmente transmissíveis. Estado de mal convulsivo. Acidente vascular encefálico. Polirradiculoneurites e
polineurites. Doenças degenerativas e infecciosas do sistema nervoso central. Emergências psiquiátricas.
MÉDICO CLINICO GERAL
Atenção ao adulto no Programa de Saúde da Família. Urgências e emergências em clínicas. Epidemiologia,
fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças. Sistema cardiovascular: insuficiência
cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas da aorta, insuficiência
arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. Sistema neurológico: coma, cefaléias,
epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias. Sistema digestivo:
neoplasias do sistema digestivo, gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatite,
hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular
de cólon, tumores de cólon. Sistemas endócrino e metabólico: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus,
hipotiroidismo, hipertiroidismo, doenças da hipófise e da adrenal. Sistema Hematológico: anemias
hipocrônicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplástica, leucopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação,
leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. Doenças pulmonares e respiratórias: síndromes febris, gripe

Influenza, insuficiência respiratória aguda e crônica, asma, sinusite, otite, amigdalite, doença pulmonar
obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, trombo-embolismo pulmonar, pneumopatia intersticial, neoplasias.
Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomeruloneferites, distúrbios hidroeletrolíticos e do
sistema ácido base, nefrolitíase, infecções urinárias. Doenças reumatológicas: osteoartrose, doença reumatóide
juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno e degenerativas do sistema
locomotor. Doenças psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão,
ansiedade, demências, quadros reativos e drogadição. Doenças infecciosas e transmissíveis: dengue, febre
dpchikungunya, sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide,
hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose,
leptospirose, malária, tracoma, estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por
anaeróbicos, toxoplasmose, viroses. Doenças dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema,
dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas. Doenças imunológicas: doença do soro, edema
angioneurótico, urticária, anafiloxia. Doenças ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico,
leucorreias, câncer de mama, intercorrentes no ciclo gravídico -puerperal. Disfunções sexuais. Intoxicações
exógenas: medicamentos, domisanitários, agrotóxicos e pesticidas. Apoio matricial em serviços de saúde
MÉDICO VETERINÁRIO
Clinica medica e cirúrgica de animais, parasitologia, nutrição e sanidade. Praticas zootécnicas, ecologia, biologia,
zoologia e clinica de animais silvestres. Noções de epidemiologia, vigilância sanitária e saúde pública. Execução,
aplicações, e todo conteúdo relacionado às práticas de inseminação artificial.Conteúdos relativos a atividades
fiscalização e inspeção de produtos de origem animal para a promoção da saúde pública.- Aspectos Gerais de
Biossegurança, Epidemiologia e Análise de Risco.- Epidemiologia, etiologia, patogenia, patologia, prevenção, controle e
diagnóstico das enfermidades de bovinos e bubalinos aplicadas ao Código Zoosanitário.- Epidemiologia, etiologia,
patogenia, patologia, prevenção, controle e diagnóstico das enfermidades de aves aplicadas ao Código Zoosanitário.Epidemiologia, etiologia, patogenia, patologia, prevenção, controle e diagnóstico das enfermidades de suínos aplicadas
ao Código Zoosanitário.- Epidemiologia, etiologia, patogenia, patologia, prevenção, controle e diagnóstico das
enfermidades de ovinos e caprinos aplicadas ao Código Zoosanitário.- Epidemiologia, etiologia, patogenia, patologia,
prevenção, controle e diagnóstico das enfermidades de equinos aplicadas ao Código Zoosanitário.- Inspeção Sanitária e
Industrial de produtos de Origem Animal.- Abate Humanitário e Bem Estar Animal.- Resíduos e Contaminantes:
Microbiologia de Alimentos, Métodos Analíticos e Parâmetros de Qualidade - Microbiológica (Planos de Amostragem).
Toxinfecções e Intoxicações Alimentares - Tecnologia de Produtos de Origem Animal e Padrões de Identidade e
Qualidade de Produtos.

MOTORISTA
Regras de comportamento no ambiente de trabalho, regras básicas de comportamento profissional para o trato diário
com o público interno e externo e colegas de trabalho. Higiene pessoal: lavagem das mãos, asseio corporal,
importância no ambiente de trabalho. Prevenção de doenças: alimentação saudável, prática de atividades físicas,
vacinações e exames preventivos que devemos e podemos fazer na Rede Pública de Saúde. Medidas para prevenção de
acidentes de trabalho. Roupas adequadas para o trabalho. Destinação correta do lixo; manuseio e uso correto de
ferramentas, equipamentos e utensílios. EPIs- Equipamentos de proteção individual, quais são, importância, quando
devem ser usados. Cuidados no manuseio de energia elétrica; Legislação de trânsito: Código de Trânsito Brasileiro (Lei
Federal nº 9.503 de 23/9/1997) e legislação complementar atualizada. Conceitos, definições e diretrizes. Sistema
Nacional de Trânsito: disposições gerais, composição e competências. Normas gerais de circulação e conduta. Educação
para o trânsito: conceito, propostas, responsabilidade dos órgãos competentes. Sinalização: objetivos, classificação,
ordem de prevalência. Operação e fiscalização de trânsito.

PEDAGOGO SOCIAL
Constituição da República Federativa do Brasil – Capítulo III, Seção I – da Educação, da Cultura e do Desporto; Lei de
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). Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015). Programa
Mais Educação (Decreto nº 7.083/2010) Conhecimentos Pedagógicos: Educação como direito social público. O contexto

educacional e histórico da escola pública; Política educacional brasileira; Organização e gestão democrática da
Educação Básica no Brasil; Planejamento e avaliação escolar–práticas avaliativas e instrumentos de avaliação; O Projeto
Político-pedagógico: concepções, funções, características, estratégias de construção; Concepções de currículo e
interdisciplinaridade; Projetos de ensino e de aprendizagem; Função social da escola: Relação escola e sociedade;
Concepções teórico-metodológicas de aprendizagem e desenvolvimento humano.

PSICÓLOGO
Código de Ética Profissional do Psicólogo; Princípios e diretrizes do SUS; Humanização em serviços de saúde; Núcleo de
Apoio à Saúde da Família – NASF; CREAS/SUAS Centro de Atenção Psicossocial – CAPS; Resoluções do Conselho Federal
de Psicologia; Abordagens teóricas: cognitiva-comportamental, psicanálise, behaviorismo, gestalt-terapia, teoria
sistêmica, humanista; Elaboração de documentos e registros psicológicos; sicopatologiasHistória da Psicologia;
Métodos da Psicologia; Atenção, sensação, percepção, pensamento, memória, juízo, entre outros; O processo de
aprendizagem segundo Piaget; Testes psicológicos; Transtornos de ansiedade, personalidade, humor, entre outros;
Psicoterapia de grupo; Psicologia social e escolar; Saúde Mental; A Inteligência; A Motivação e a Aprendizagem; A
Personalidade; Etiologia das Deficiências Mentais; Desordens da Personalidade; Deficiências Mentais; Desenvolvimento
infantil; Psicoterapia Breve; Sistema de RH: conceitos e objetivos, desenvolvimento organizacional; Recrutamento de
RH: conceito e execução; etapas do processo de recrutamento, fontes de recrutamento, previsão de recursos
humanos; Seleção de pessoal: conceito, técnicas de seleção, entrevista de seleção, objetivos e tipos de entrevista;
Testes de seleção: conceito e espécies; Treinamento de pessoal: conceito, importância e objetivos, levantamento das
necessidades de treinamento, planejamento, organização, execução e avaliação do treinamento; Avaliação de
desempenho: conceito e objetivos métodos de avaliação de desempenho, entrevistas nas avaliações de desempenho;
Psicologia do desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e emocional; Avaliações psicológicas: fundamentos das medidas
psicológicas; qualidade de vida no trabalho.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Procedimentos: Curativos (Potencial de contaminação, Técnicas de curativos); Princípios da administração de
medicamentos (terapêutica medicamentosa, noções de farmacoterapia); Escuta ativa; Biossegurança nas ações em
saúde; Preparação e acompanhamento do cliente na realização de exame diagnóstico; Sinais vitais e medidas
antropométricas; Controle Hídrico e Diurese; Técnica de higiene, conforto e segurança do cliente. Posições para
exames; Limpeza e preparo da unidade do paciente; Procedimentos de enfermagem na admissão, alta, transferência e
óbito. Cuidados de enfermagem a clientes/pacientes nas diversas etapas do tratamento cirúrgico: pré/trans e pósoperatórios das cirurgias gerais; Emergências; Anotações de enfermagem. Saúde da Mulher – Planejamento familiar,
gestação (pré- natal), parto e puerpério, prevenção do câncer de colo e mamas; Assistência de enfermagem no
atendimento ginecológico; Saúde Materno-Infantil: Assistência de Enfermagem no Pré-Parto, Parto e Puerpério e nas
Emergências Obstétricas E Assistência de Enfermagem em Pediatria; Amamentação; Complicações e doenças
decorrentes da gravidez.

ANEXO III
DECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
NOME DO CANDIDATO:
CPF:
RG:
CARGO PRETENDIDO:

DECLARAÇÃO
Declaro, para os devidos fins, conforme item 3.2 “d” do Edital nº ________________ do município
___________________________________________________ para que surta os efeitos legais que:
1 - A necessidade especial que possuo não me impossibilita de exercer as atribuições do cargo acima
mencionado;
2 - Fico impedido de usufruir da condição de portador de necessidades especiais para, posteriormente,
requerer readaptação ou aposentadoria.
Informo, ainda, as condições de que necessito para realização das provas:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.

_______________________________________________, _____ de ______________ de 2016.

_______________________________
Assinatura do Candidato

ANEXO IV
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
CARGO
Auxiliar Administrativo
Receber os diversos tipos de documentos do setor, distribuindo-os, a fim de agilizar o andamento dos trabalhos; - Protocolar a
entrada e saída dos documentos do setor, garantindo o controle do manuseio dos mesmos; - Efetuar diversos serviços
administrativos, digitando e arquivando documentos, preenchendo relatórios e formulários com a finalidade de consulta e de
controle; - Providenciar requisição de materiais e encaminhar ao devido setor, para que sejam adquiridos; - Atualizar os fichários e
arquivos, classificando os documentos, controlando a entrada e saída de expedientes e processos visando manter atualizado o fluxo
de documentação do setor; - Elaborar relatórios, minutas e memorandos, redigindo e digitando; - Manter organizados e atualizados
fichários e outros, classificando documentos em ordem alfabética ou outro sistema para possibilitar controle dos mesmos; - Efetuar
cálculos simples e conferências numéricas; - Operar equipamentos diversos, como máquinas calculadoras, microcomputadores, fax
e outros; - Emitir listagens e relatórios; - Atender pessoas e chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados; - Atender público
interno e externo; - Localizar documentos em arquivos; - Auxiliar na conferência de dados; - Zelar pela guarda dos materiais e
equipamentos de trabalho; - Efetuar pesquisa de preços; - Auxiliar na organização de eventos/reuniões e outros; - Controlar a
vigência e o cumprimento de contratos; - Analisar e conferir o cadastramento de imóveis do Município, assim como conferir plantas,
posturas, e outros, com vistas ao lançamento de tributos; - Efetuar cálculos de ISS, IPTU, e outros tributos para recolhimento do
Município; - Expedir certidões de dívidas ativa de contribuintes com o Município, preenchendo ordens jurídicas e/ou citações para
solucionar a situação dos devedores; - Auxiliar as compras solicitadas pelo almoxarifado para suprir todos os departamentos; - Zelar
pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; - Executar outras atividades compatíveis com a função;
Assistente Administrativo
Assistir o superior nos serviços técnicos e administrativos de seu setor para auxiliar no desenvolvimento do mesmo; - Receber
documentos, expedientes e processos, analisando-os, redigindo pareceres, despachos, informações e ofícios para assinatura do
superior, a fim de dar andamento aos mesmos; - Elaborar e digitar atos administrativos como portarias, circulares, editais e outros,
visando torná-los de conhecimento público; - Executar serviços administrativos nas áreas de pessoal, finanças, compras, saúde,
educação, controles e outros inerentes ao setor; - Controlar prazos ou datas de vencimento de documentos, contratos e outros; Prestar informações via telefone e/ou pessoalmente, com o intuito de transmitir aos interessados, normas, procedimentos e
condutas inerentes ao setor; - Acompanhar e/ou participar de reuniões, emitindo, quando necessário, pareceres técnicos e
administrativos, elaborar atas, objetivando atender solicitação superior; - Participar de comissões de qualidade, de segurança, de
licitações, disciplinares e outras inerentes à atividade administrativa; - Elaborar em computador planilhas, relatórios e demais
rotinas do setor; - Efetuar cálculos, conferências e emissão de documentos; - Informar processos administrativos; - Alimentar banco
de dados em computadores; - Arquivar e organizar documentos; - Atender ao público; - Zelar pela guarda dos materiais e
equipamentos de trabalho; - Executar outras atividades compatíveis com a função.
Pedagogo Social
Atuar, enquanto socioeducador qualificado, no estimulo, motivação, mediação e monitoria das ações socioeducativas de assistência
social intergeracionais e interdisciplinares de ensino e aprendizagem que promovam: o desenvolvimento de potencialidades e
aquisições cognitivas educativas, socioculturais e laborais; o desenvolvimento cognitivo das condições de socialização e pleno
exercício da cidadania; e, na efetivação, fortalecimento, reforço e reconstrução dos vínculos de escolaridade formal; - Atuar
enquanto socioeducador na capacitação e desenvolvimento de potencialidades dos usuários; - Integrar equipe multiprofissional,
atuando na condução das ações e processos socioassistenciais de natureza educacionais/socioeducacionais em geral e nas de
execução e atendimento no cumprimento de medidas socioeducativas. - Atua, junto a educandos/socioeducandos,
educadores/socioeducadores e famílias/pais ou responsáveis no tocante a orientação, assessoria, consultoria e outros atendimentos
relativos à qualificação e desenvolvimento de habilidades didático-pedagógicas para o ensino e a condução prática educativa/
socioeducativa dos processos formativo-educativos, em especial o socioeducativo na comunidade, assim como nas questões de
dificuldade de aprendizagem e estimulação pedagógica para a aprendizagem; - Atuar na promoção de ações e processos
socioeducativos com vistas a garantir aquisições progressivas ao usuário de acordo com seu ciclo de vida, ampliação de trocas e
vivências culturais; incentivo a socialização; a convivência comunitária; a responsabilidade sociocomunitária e a consciência da
cidadania e seu pleno exercício; o desenvolvimento do sentimento de pertença e de identidade; ampliação de repertório de
informações e conhecimentos; com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para prevenção ou enfrentamento das
condições e riscos de vulnerabilidade pessoal, social e econômica; - Atuar na defesa, proteção, promoção e garantia a todos os
indivíduos do acesso à educação em toda sua plenitude enquanto direito social integrante dos direitos fundamentais da cidadania e
em especial da criança e do adolescente; - Atuar na articulação entre as ações socioassistenciais da Política Pública da Seguridade
Social/Assistência Social com as ações da Política Pública de Educação e o Sistema Nacional de Ensino (federal; estaduais e
municipais). (Redação acrescida pela Lei nº 3589/2015)

Educador Social
Desenvolver atividades socioeducativas, de convivência e socialização visando à atenção, defesa e garantia de direitos e proteção
aos indivíduos e famílias em situações de vulnerabilidade e, ou, risco social e pessoal, que contribuam com o fortalecimento da
função protetiva da família; - desenvolver atividades instrumentais e registro para assegurar direitos, (re)construção da autonomia,
autoestima, convívio e participação social dos usuários, a partir de diferentes formas e metodologias, contemplando as dimensões
individuais e coletivas, levando em consideração o ciclo de vida e ações intergeracionais; - assegurar a participação social dos
usuários em todas as etapas do trabalho social; - apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa; - atuar na
recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora; - apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos
usuários, assegurando a privacidade das informações; - apoiar e participar no planejamento das ações; - organizar, facilitar oficinas e
desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência nas unidades e, ou, na comunidade; - acompanhar, orientar e monitorar os
usuários na execução das atividades; - apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e, ou, na
comunidade; - apoiar no processo de mobilização e campanhas intersetoriais nos territórios de vivência para a prevenção e o
enfrentamento de situações de risco social e, ou, pessoal, violação de direitos e divulgação das ações das Unidades
socioassistenciais; - apoiar na elaboração e distribuição de materiais de divulgação das ações; - apoiar os demais membros da
equipe de referência em todas etapas do processo de trabalho; - apoiar na elaboração de registros das atividades desenvolvidas,
subsidiando a equipe com insumos para a relação com os órgãos de defesa de direitos e para o preenchimento do Plano de
Acompanhamento Individual e, ou, familiar; o) apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas,
projetos, benefícios, transferência de renda, ao mundo do trabalho por meio de articulação com políticas afetas ao trabalho e ao
emprego, dentre outras políticas públicas, contribuindo para o usufruto de direitos sociais; - apoiar no acompanhamento dos
encaminhamentos realizados; - apoiar na articulação com a rede de serviços socioassistenciais e políticas públicas; - participar das
reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultado; - desenvolver
atividades que contribuam com a prevenção de rompimentos de vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de
situações de fragilidade social vivenciadas; - apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em descumprimento de
condicionalidades; - informar, sensibilizar e encaminhar famílias e indivíduos sobre as possibilidades de acesso e participação em
cursos de formação e qualificação profissional, programas e projetos de inclusão produtiva e serviços de intermediação de mão de
obra; - acompanhar o ingresso, freqüência e o desempenho dos usuários nos cursos por meio de registros periódicos; - apoiar no
desenvolvimento dos mapas de oportunidades e demandas.
Agente de Defesa Civil
Executar as ações de defesa civil, em diversas atividades, atuando nos eventos danosos e nas situações de calamidade; - Aplicar as
medidas necessárias de socorro, assistenciais e recuperativas; - Executar atividades de apoio ao Corpo de Bombeiros, notadamente
nas ações de incêndio em mato, de salvamento, enchentes e demais conseqüências de precipitações pluviométricas ou distúrbios
meteorológicos acentuados e ainda de preservação de locais atingidos por eventos danosos; - Efetuar atendimento ao público,
presencial, via telefone ou por meios eletrônicos; - Dirigir as viaturas da Defesa Civil;
Psicólogo
Dar assistência psicológica; - Elaborar e aplicar técnicas psicológicas para determinar as características afetivas, intelectuais,
sensoriais e motoras, avaliando todos os fatores, a fim de elaborar psicodiagnósticos; - Discutir com os demais profissionais da
equipe os casos detectados, analisando os dados e a origem dos problemas apresentados, para definir linhas de trabalho com
objetivo de restabelecer os padrões normais de comportamento e relacionamento humano; - Promover técnicas apropriadas com o
objetivo de desenvolver intelectual, social e emocionalmente os alunos especiais; - Estudar sistemas de motivação da
aprendizagem, métodos de treinamento, ensino e avaliação, baseando-se no conhecimento dos processos de aprendizagem, da
natureza e causa das diferenças individuais, para solucionar as deficiências existentes; - Participar da elaboração de projetos na sua
área de trabalho, visando atender demandas existentes; - Orientar funcionários e/ou familiares sobre as dificuldades apresentadas
pela população alvo de seu trabalho, procurando melhorar e desenvolver as relações interpessoais e proteger a saúde mental; Realizar entrevistas psicológicas com o objetivo de remanejamento de servidores; - Elaborar e implantar programas e projetos de
treinamento de desenvolvimento de pessoal; - Aplicar métodos e técnicas da psicologia do trabalho, para possibilitar o ajustamento
do servidor no trabalho; - Prestar assistência psicológica nas unidades de ensino municipal, fornecendo subsídios técnicos para
orientação do processo ensino-aprendizagem; - Orientar e assistir aos professores e/ou servidores, quando a sua postura diante das
crianças com problemas emocionais e /ou psicomotores; - Participar de estudos de técnicas psicoterápicas alternativas; - Assessorar
tecnicamente as diversas áreas da municipalidade em questões psicológicas; - Realizar estudos psicológicos de interesse dos
diversos órgãos da municipalidade; - Participar de Estudos de Técnicas Grupais; - Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos
materiais e equipamentos de trabalho; - Executar outras atividades compatíveis com a função.
Assistente Social
Atender à comunidade, orientando quanto aos recursos existentes no Município, encaminhando quando necessários aos órgãos
competentes, visando solução; - Dar atendimento à criança e/ou adolescente, estudando os casos de adoção, promovendo
atividades que dinamizem seu desenvolvimento sadio nas áreas de lazer, cultura e educação de base, profissionalização, saúde
social e psicológica, com acompanhamento também da família; - Participar de reuniões, seminários e treinamentos, buscando
aprimorar conhecimentos e subsídios para o atendimento à criança e ao adolescente em situação de risco e considerados carentes;

- Identificar, atender e proceder ao diagnóstico do atendimento ao migrante, mendigo e itinerante, buscando orientá-los e
encaminhá-los aos recursos existentes no município, bem como para atividades comunitárias, buscando sua sociabilidade; - Assistir
tecnicamente as Entidades Sociais, buscando adequar os recursos existentes para um atendimento mais global às necessidades de
seus usuários; - Acompanhar os moradores de áreas habitacionais do município visando a sociabilização, educação de base e
atendimento de suas necessidades básicas; - Elaborar diagnósticos dos problemas sociais do Município para propor políticas
públicas e planos de atuação; - Manter atendimento com outros setores do município, com a comunidade e com órgãos
assistenciais para ampliar os serviços prestados; - Desenvolver atividades em unidades de saúde, orientando e dando
encaminhamento correto aos usuários; - Encaminhar enfermos a estabelecimentos de beneficência e hospitais; - Orientar e
executar a seleção sócio-econômica para concessão de auxílios do Município; - Planejar e executar levantamentos, estudos e
análises das características e dados da população a ser atendida, dos recursos materiais, financeiros, humanos e técnicos
disponíveis; - Realizar entrevista preliminar para triagem; - Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e
pareceres sócio-econômicos para efeitos de concessão de benefícios definidos na legislação; - Elaborar e analisar relatórios de
atendimento; - Realizar estudos visando a implantação de Programas de bem estar social, saúde e lazer, para empregados e
comunidade através da organização e desenvolvimento de eventos e trabalhos com Grupos de Terceira Idade e outros; - Zelar pela
guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; - Executar outras atividades compatíveis com a função.
Motorista
Conduzir veículos de passeio, peruas, ambulâncias, acionando os comandos necessários, respeitando as sinalizações de trânsito,
transportando passageiros, funcionários, doentes, malotes, materiais e outros objetos, percorrendo locais pré-estabelecidos,
anotando quilometragem e os locais visitados, visando cumprir solicitação superior; - Conduzir veículos de passeio, peruas e/ou
ambulância, transportando passageiros, conduzindo-os a locais determinados, auxiliar na remoção de doentes; - Zelar pelo veículo
verificando nível de óleo, estado dos pneus, abastecendo-o de combustível, testando seu sistema elétrico e mecânico, informando o
superior imediato, sobre defeitos constatados a fim de providenciar a devida manutenção; - Verificar calibragem de pneus, chave de
roda, triângulo, suspensor hidráulico (macaco hidráulico), socorro, cinto de segurança, pisca alerta, seta, luz alta e baixa, luz de
freio, luz de ré, luz estacionária, limpador de pára-brisa, buzina, combustível, nível de óleo de freios, fitas, pastilhas em geral,
amortecedores; - Executar serviço de transporte de materiais diversos, levando-os para carregar e descarregar em locais
determinados a fim de atender determinações superiores; - Cuidar durante o serviço de carregamento e descarregamento dos
veículos, da preservação e segurança da carga, para evitar desperdícios e perda das mesmas; - Dirigir ônibus por diferentes
percursos na cidade, transportando passageiros, observando as normas de trânsito, para manter a segurança dos mesmos; - Guiar
os ônibus por percurso programado, respeitando todas as leis de trânsito e parando nos pontos para subida e descida de
passageiros; - Verificar IPVA, seguro, placas dianteiras e traseiras e lacre; - Verificar calibragem de pneus, chave de roda, triângulo,
suspensor hidráulico (macaco hidráulico), socorro, cinto de segurança, tacógrafo, pisca alerta, seta, luz alta e baixa, luz de freio, luz
de ré, luz estacionária, limpador de pára-brisa, buzina, combustível, nível de óleo de freios, sistemas de frenagem em geral,
amortecedores; - Observar as aparências internas e externas dos veículos e zelar pela conservação; - Anotar no relatório diário de
uso do veículo, a hora da partida, percurso, os passageiros, a hora de retorno à sede e demais ocorrências, exigidas em normas da
administração; - Participar e executar serviços de plantão e outras tarefas inerentes ao cargo; - Obedecer às normas de trânsito,
observando sinais, a fim de manter a segurança dos passageiros e das cargas; - Solicitar reparos e consertos nos defeitos dos
veículos, encaminhando relatórios para o setor de manutenção mecânica com vistas à preservação dos mesmos; - Obedecer sempre
às leis e normas do trânsito; - Respeitar pedestres, ciclistas e motoqueiros; - Respeitar vias preferenciais, semáforos; - Respeitar
faixas contínuas em pontes, viadutos, lombadas, curvas, trevos e outros; - Dirigir corretamente não forçando ultrapassagem nem
obstruindo a passagem de outros veículos, nem fazendo manobras perigosas colocando em risco outras pessoas ou mesmo outros
veículos; - Pagar as multas obtidas na condução do veículo; - Recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à
garagem; - Zelar pela guarda dos veículos e equipamentos de trabalho; - Executar outras atividades compatíveis com a função.
Agente de Autoridade de Trânsito
Fiscalizar e controlar a circulação de veículos e pedestres nas vias públicas municipais; - Orientar os munícipes quanto ao
cumprimento da legislação de trânsito; - Participar das ações de educação para o trânsito conforme programas criados,
desenvolvidos e/ou adotados pelo Município; - Cumprir e fazer cumprir as normas constantes da legislação de trânsito federal,
estadual e municipal, autuando e aplicando as medidas administrativas cabíveis aos infratores; - Lavrar os documentos correlatos ao
exercício da função desempenhada em observância aos preceitos regulamentares inerentes; - Auxiliar na conservação e
implantação de equipamento e sinalização de trânsito; - Outras que lhe sejam impostas através de regulamentação especial do
cargo e a natureza da função desempenhada; - Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; - Executar outras
atividades compatíveis com a função.
Fiscal do Procon
Executar tarefas de fiscalização para o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor; - Elaborar planos de ação, pareceres,
recursos e outros esclarecimentos quando solicitado pelos superiores e ou consumidores; - Examinar documentos fiscais, livros
comerciais e de estoque e promover exames contábeis para apuração de infração contra o consumidor; - Efetuar diligências no
atendimento de reclamações formuladas pelos consumidores, entre outras; - Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos
materiais e equipamentos de trabalho; e - Executar outras atividades compatíveis com a função.

Médico Pediatra
Prestar assistência médica específica às crianças até a adolescência, examinando-as e prescrevendo cuidados pediátricos ou
tratamentos para avaliar e recuperar sua saúde; - Examinar a criança auscultando-a executando palpações e percussões, por meio
de estetoscópio e de outros aparelhos específicos, para verificar a presença de anomalias e malformações congênitas do
recémnascido, avaliar-lhe as condições de saúde estabelecer diagnóstico; - Avaliar o estágio de crescimento e desenvolvimento da
criança, comparando-o com padrões normais, para orientar a alimentação, indicar exercícios, vacinação e outros cuidados; Estabelecer o plano médico-terapêutico-profilático, prescrevendo medicação, tratamento e dietas especiais, para solucionar
carências alimentares, anorexias desidratação, infecções, parasitoses e prevenir a tuberculose, tétano, difteria, coqueluche e outras
doenças; - Tratar lesões, doenças ou alterações orgânicas infantis, indicando ou realizando cirurgias, prescrevendo pré-operatório e
acompanhando o pós-operatório, para possibilitar a recuperação da saúde; - Participar do planejamento, execução e avaliação de
planos, programas e projetos de saúde pública, enfocando os aspectos de sua especialidade, para cooperar na promoção, proteção
e recuperação da saúde física e mental das crianças; - Participar de juntas médicas, verificando condições de saúde, emitindo laudos
e atestados; - Manter registro dos usuários examinados anotando conclusão de diagnóstico, tratamento, evolução da doença, para
efetuar orientações adequadas; - Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; - Observar, quanto às atribuições as
disposições contidas no Regulamento a que se refere à Lei Federal nº 3268/57; - Executar outras atividades compatíveis com a
função.
Médico Veterinário
Tratar animais lesados ou doentes, realizando tratamento clínico e cirúrgico; - Diagnosticar doenças e anomalias em produtos de
origem animal; - Orientar a população quanto à prevenção e controle de moléstias infecto-contagiosas e parasitárias de animais,
através de difusão e aplicação de métodos profiláticos e terapêuticos; - Elaborar relatórios e emitir pareceres técnicos referentes à
sua especialidade; - Prestar assessoramento quanto às necessidades de alimentação e habitat de animais e demais espécies
zoológicas; - Pesquisar e orientar a preservação da fauna; - Elaborar e supervisionar programas de defesa sanitária; - Efetuar o
controle sanitário de produtos de origem animal em indústrias e locais de comércio; - Elaborar receituários e executar a aplicação
sanitária animal, através de vistas e orientação à criadores pecuaristas; - Efetuar palestras e treinamentos de orientação à
comunidade; - Acompanhar e auxiliar o Serviço de Agricultura e Agropecuária em projetos de incentivo à produção animal; Realizar trabalhos nas áreas de ginecologia, obstetrícia, andrologia e inseminação artificial em animais; - Realizar estudos e aplicar
medidas de saúde no tocante a doenças de animais transmissíveis à comunidade; - Assumir a responsabilidade técnica e orientar os
produtores quanto a preparação de rações para animais e sua fiscalização; - Formular planos estatísticos e econômicos sobre
produção agropecuária do Município; - Usar EPI; - Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; - Executar outras
atividades compatíveis com a função.
Enfermeiro
Prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes com risco de vida; - Realizar consulta de enfermagem, solicitar exames
complementares, prescrever e transcrever medicações conforme protocolo estabelecido nos programas do ministério da saúde e as
disposições legais da profissão; - Aplicar vacinas, injeções, medicações, oxigenioterapia, coleta de preventivo, realizar curativos e
outros tipos de tratamento para atender indicações médicas ou de enfermagem; - Executar ações de assistência integral em todas
as fazes do ciclo de vida da criança, do adolescente, da mulher, do adulto e do idoso; - Planejar, coordenar, executar, avaliar e
auditar as ações de saúde; - Organizar e coordenar a criação de grupos de educação em saúde e de patologias específicas; Preparar paciente para pequenas intervenções cirúrgicas e atuar durante sua realização, como instrumentador, auxiliando o médico;
- Organizar os serviços de enfermagem em Unidades de Saúde e Programas de Assistência à Saúde, controlando as escalas de
serviço diário, para organizar as atividades internas e externas; - Atuar em programas de saúde, educação sanitária e atendimento
domiciliar; - Executar ações de prevenção e controle das doenças transmissíveis, realizando notificação e busca ativa, nos programas
de vigilância epidemiológica e sanitária; - Participar na operacionalização do sistema de referência e contra-referência do pacientes
nos diferentes níveis de atenção à saúde; - Supervisionar e avaliar sistematicamente os registros e anotações das atividades
realizadas pelo pessoal de enfermagem visando o controle das mesmas; - Realizar registros das informações em formulários ou
sistemas específicos referentes aos programas nas diferentes áreas da saúde pública; - Supervisionar e coordenar diretamente as
atividades desenvolvidas pelos agentes comunitários de saúde, solicitar o cumprimento de carga horária, realização de visitas
domiciliares e preenchimento correto de formulários; - Participação em projetos de construção ou reforma de unidades de saúde; Assegurar condições adequadas de limpeza, preparo, esterilização, manuseio e acondicionamento do material a ser utilizado nas
diversas unidades de saúde; - Coordenar e participar de campanhas de prevenção em saúde, tais como: vacinação, câncer de colo
uterino e de mama e outras; - Participar, juntamente com a equipe da unidade, do planejamento e assistência de saúde da
população de acordo com as diretrizes gerais; - Periodicamente verificar as condições de organização e prazo de validade de soros,
vacinas, medicamentos e materiais; - Realizar estudos operacionais e situacionais da área de saúde coletiva, visando ações para
melhoria de políticas públicas; - Supervisionar e coordenar ações para a capacitação dos agentes comunitários de saúde; - Participar
nos programas de treinamento e aprimoramento do pessoal de saúde, particularmente nos programas de educação continuada; Promover a qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente torne-se mais saudável; - Participar na elaboração de medidas
de prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados aos pacientes durante a assistência de enfermagem; Participar dos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças ocupacionais; - Cumprir e

fazer cumprir todos os preceitos contidos no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem; - Usar EPI; - Zelar pela guarda dos
materiais e equipamentos de trabalho; - Executar outras atividades compatíveis com a função.
Técnico em Enfermagem
Possibilitar o planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades, prestando assistência técnica de enfermagem,
excetuadas aquelas privativas do ocupante do cargo de Enfermeiro; - Concorrer para a prevenção de acidentes e doenças
profissionais, participando nos programas de higiene e segurança no trabalho, bem como em atividades de educação e saúde; Promover a divulgação do Programa de Proteção à Saúde da Mulher, colaborando na execução de exames ginecológicos, prestando,
ainda, orientações quanto ao planejamento familiar; - Administrar medicamentos mediante prescrição médica; - Participar de
vacinações suas programações; - Fazer coleta de material para exames, quando indicado; - Fazer visitas domiciliares e notificações
de doenças transmissíveis; - Desenvolver atividades de pré e pós-consulta médica; - Participar de atividades de saúde a nível
comunitário; - Fazer a previsão e vistoriar o equipamento de assistência de enfermagem; - Participar e contribuir para consecução
de programas, campanhas e outras atividades interinstitucionais relacionadas às Ações Integradas de Saúde, e as intervenções
epidemiológicas que forem assumidas pelo Município; - Cumprir e fazer cumprir todos os preceitos contidos no Código de Ética dos
Profissionais de Enfermagem; - Colaborar quando indicado no Programa Saúde na Família - PSF; - Zelar pela ordem, guarda,
conservação e limpeza dos materiais e equipamentos de trabalho; - Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do
Trabalho; - Executar outras atividades correlatas. - Controlar a distribuição de medicamento; - Usar EPI; - Zelar pela guarda de
materiais e equipamentos de trabalho; - Executar demais atividades compatíveis com a função.
Fiscal em Vigilância em Saúde
Desenvolve ações de inspeção e fiscalização sanitárias. Aplica normatização relacionada a produtos, processos, ambientes, inclusive
do trabalho, e serviços de interesse da saúde. Investiga, monitora e avalia riscos e os determinantes dos agravos e danos à saúde e
ao meio ambiente. Compõe equipes multidisciplinares de planejamento, execução e avaliação do processo de vigilância sanitária,
epidemiológica, ambiental e saúde do trabalhador. Atua no controle do fluxo de pessoas, animais, plantas e produtos em portos,
aeroportos e fronteiras. Desenvolve ações de controle e monitoramento de doenças, endemias e de vetores. - Atender os
munícipes, prestando-lhes informações e/ou recebendo as queixas referentes à saúde pública;- Conhecer, observar e manter-se
atualizado quando à legislação pertinente à sua área de atuação;- Vistoriar os mananciais de água, orientando para sua preservação
e/ou recuperação;- Inspecionar e fiscalizar as instalações e o funcionamento de ambientes e locais de lazer, de ambientes e locais
de trabalho, no que diz respeito ao cumprimento das normas relativas à saúde pública;- Coletar dados em visitas domiciliares e
consolidá-los, a fim de obter informações sobre a saúde da população;- Notificar casos suspeitos ou confirmados de doenças de
notificação compulsória e orientar os pacientes sobre condutas;- Notificar, intimar, autuar, multar e embargar atividades que
contrariem a legislação sanitária do Município;- Participar de programas, projetos e campanhas relacionados ao saneamento e
meio-ambiente, colaborando para a divulgação de conhecimentos à população;- Fiscalizar o cumprimento das posturas municipais;Elaborar relatórios das atividades realizadas;- Esclarecer a população sobre as causas das doenças mais comuns em sua área de
atuação;- Levantar focos e ampliar medidas de controle de artrópodes nocivos, roedores e moluscos incômodos à saúde, para
prevenir e/ou combater agravos à saúde pública;- Desenvolver ações educativas nas atividades realizadas, utilizando material de
apoio;- Conhecer os recursos assistenciais existentes na sua área;- Elaborar boletins de visitas domiciliares, baseando-se nas
atividades executadas, para permitir levantamentos estatísticos e análises;- Zelar pela guarda e conservação dos materiais,
equipamentos e veículos utilizados;- Utilizar EPI;- Executar outras atividades compatíveis com a função.
Médico Clínico Geral
Avaliar o paciente como um todo, efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas
de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva e terapêutica para promover a
saúde e bem estar do paciente.- Avaliar o paciente como um todo, para a realização de um diagnóstico acurado e para a indicação
do melhor tratamento;- Orientar as pessoas sobre prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças;- Requisitar e interpretar
exames complementares para elucidação do diagnóstico;- Prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de
administração, assim como, cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente;- Possibilitar o
acesso da comunidade aos serviços médicos assistenciais, através da prestação de atendimento a consultas nas áreas de clínica
geral;- Dar plantões em unidades próprias de saúde, atendendo urgência/emergência;- Agilizar a divulgação de conhecimento da
área médica, juntamente com a comunidade através da participação em atividades educacionais e recreativas;- Participar de juntas
médicas, verificando condições de saúde, emitindo laudos e atestados;- Manter registro dos usuários examinados com anamnese,
exame físico, exames complementares (quando houver), conclusão de diagnóstico e tratamento, e outras informações que
considerar necessárias, em caráter sigiloso;- Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho;- Observar, quanto às
atribuições as disposições contidas no regulamento a que se refere à lei Federal nº 3268/57;- Executar outras atividades compatíveis
com a função.
Médico Generalista - ESF
O Médico que compõe a equipe do PSF deverá desenvolver suas atividades junto à população de sua área atendendo suas famílias
em todas as fases do ciclo de vida. Atender de forma preventiva e curativa à população, dentro de sua área de formação, nas
unidades de saúde do Município. Atender de forma preventiva e curativa à população, dentro de sua área de formação, com
encaminhamento aos especialistas da área, nas unidades de atuação do PSF no Município.- Participar do Processo de

territorialização;- Participar da elaboração do diagnóstico epidemiológico e social do território, elaborado pela UBS;
- Prestar assistência integral aos indivíduos e respectivas famílias sob sua responsabilidade em todas as fases do ciclo de vida;
- Realizar consultas, fazer diagnósticos e tratamentos das famílias, acompanhando-as na referência para outros serviços quando
possível;- Realizar procedimentos ambulatoriais;- Realizar atendimento de urgência e emergência, dentro da resolutividade
esperada para o nível local, referenciando quando necessário;- Conhecer o sistema de referência e contra referência;
- Atestar óbito de pacientes em acompanhamento pela equipe dentro do horário de trabalho;- Avaliar os resultados de exames para
estabelecimento de conduta;- Planejar e realizar visitas domiciliares;- Participar do atendimento e organização da demanda
espontânea da área de abrangência da UBS em que atua;- Valorizar a relação médico-paciente e médico-família como parte de um
processo terapêutico e de confiança;- Propiciar os contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando abordar aspectos
preventivos e de educação em saúde;- Executar ações básicas de vigilância epidemiológica e sanitária em sua área de abrangência;Planejar e executar ações educativas;- Planejar e acompanhar com o gerente e o enfermeiro o trabalho do ACS;- Participar das
reuniões diárias com a equipe;- Preencher registros de produção de suas atividades, bem como efetuar a análise dos mesmos;Participar das análises dos dados de produção da equipe;- Ajudar na organização das UBS´s, desde as rotinas do tratamento até a
gerência dos insumos, equipamentos, medicamentos e etc;- Participar do processo de formação, capacitação e educação
permanente, junto às equipes nucleares e demais profissionais da rede do sistema municipal de saúde e outros setores do governo
local;- Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho;- Observar, quanto às atribuições as disposições contidas no
Regulamento a que se refere à Lei Federal nº 3268/57;-Executar outras atividades compatíveis com a função.

