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PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU/SC 
CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL 001/2007 

 
Abertura de Inscrições para os Cargos de Provimento 
Efetivo do Quadro de Servidores Públicos do Município 
de Biguaçu, no que couber, de acordo com a Lei 
Municipal Nº 730/92, de 14.08.1992 e face ao Decreto 
Lei Municipal Nº 031/2007, de 20.03.2007. 

O Prefeito do Município de Biguaçu, Sr. Vilmar Astrogildo Tuta de Souza, no uso de suas 
atribuições, faz saber a realização de Concurso Público, regido pelas normas estabelecidas 
neste Edital, destinado ao provimento de cargos do Quadro de Pessoal da Municipalidade de 
Biguaçu, na forma prevista pela Lei Municipal No 730/92 (Estatuto dos Servidores Públicos 
Civis do Município de Biguaçu), de 14.08.1992, e suas alterações posteriores. 

 

1.  DOS CARGOS E DAS VAGAS 

1.1. O Concurso Público destina-se ao provimento de cargos vagos, que vierem a vagar 
ou forem criados no prazo de validade do presente concurso. 

1.2. Os cargos, as remunerações, as vagas, a taxa de inscrição, a carga horária, as 
atribuições, os pré-requisitos (escolaridade) e demais requisitos para os 
cargos/atividade de nível superior - Magistério, objeto deste Concurso Público 
estão indicados no Anexo I, como segue: 

1.2.1. No item 1, os cargos, a carga horária, as vagas, os pré-requisitos 
(escolaridade), a remuneração, e a taxa de inscrição; 

1.2.2. No item 2, as atribuições dos cargos; 

1.2.3. No item 3, os programas (conteúdos) da prova objetiva. 

1.3. Os cargos, as remunerações, as vagas, a taxa de inscrição, a carga horária, as 
atribuições, os pré-requisitos (escolaridade) e demais requisitos para os 
cargos/atividade de nível superior - Administração Geral, objeto deste 
Concurso Público estão indicados no Anexo II, como segue: 

1.3.1. No item 1, os cargos, a carga horária, as vagas, os pré-requisitos 
(escolaridade), a remuneração, e a taxa de inscrição; 

1.3.2. No item 2, as atribuições dos cargos; 

1.3.3. No item 3, os programas (conteúdos) da prova objetiva. 

1.4. Os cargos, as remunerações, as vagas, a taxa de inscrição, a carga horária, as 
atribuições, os pré-requisitos (escolaridade) e demais requisitos para os 
cargos/atividade de nível médio - Administração Geral (antigo segundo grau), 
objeto deste Concurso Público estão indicados no Anexo III, como segue: 

1.4.1. No item 1, os cargos, a carga horária, as vagas, os pré-requisitos 
(escolaridade), a remuneração, e a taxa de inscrição; 

1.4.2. No item 2, as atribuições dos cargos; 

1.4.3. No item 3, os programas (conteúdos) da prova objetiva. 

1.5. Os cargos, as remunerações, as vagas, a taxa de inscrição, a carga horária, as 
atribuições, os pré-requisitos (escolaridade) e demais requisitos para os 
cargos/atividade de nível fundamental (completo) - Administração Geral 
(8ª série concluída), objeto deste Concurso Público estão indicados no Anexo IV, 
como segue: 

1.5.1. No item 1, os cargos, a carga horária, as vagas, os pré-requisitos 
(escolaridade), a remuneração, e a taxa de inscrição; 

1.5.2. No item 2, as atribuições dos cargos; 
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1.5.3. No item 3, os programas (conteúdos) da prova objetiva. 

1.6. Os cargos, as remunerações, as vagas, a taxa de inscrição, a carga horária, as 
atribuições, os pré-requisitos (escolaridade) e demais requisitos para os 
cargos/atividade de nível fundamental – séries iniciais/alfabetizados (4ª 
série concluída) – Administração Geral, objeto deste Concurso Público estão 
indicados no Anexo V, como segue: 

1.6.1. No item 1, os cargos, a carga horária, as vagas, os pré-requisitos 
(escolaridade), a remuneração, e a taxa de inscrição; 

1.6.2. No item 2, as atribuições dos cargos; 

1.6.3. No item 3, os programas (conteúdos) da prova objetiva. 

1.7. Após o preenchimento das vagas indicadas, os candidatos aprovados e classificados 
poderão ser nomeados para o preenchimento das vagas que vierem a surgir, dentro 
do prazo de validade do Concurso. 

 

2.  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

2.1. Fica ciente o candidato aprovado e classificado que, em aceitando sua nomeação, 
poderá ser lotado em qualquer das unidades da municipalidade de Biguaçu. 

2.2. O Concurso Público será realizado sob a responsabilidade do Instituto Tecnológico e 
Científico - INTEC, obedecidas as normas do presente Edital. 

 
3.  DAS INSCRIÇÕES 

3.1. O processo de inscrição a este Concurso Público poderá ser realizado pela Internet 
ou Posto de Atendimento. 

3.1.1. Para realizar a inscrição VIA INTERNET, o candidato deverá proceder da 
seguinte maneira: 
a) acessar o site www.concursosintec.com.br, no período de 10 de 

setembro a 10 de outubro de 2007, apontando para “INSCRIÇÕES ON-
LINE”; 

b) ler e aceitar o termos do Edital 001/2007 do Concurso; 
c) preencher o Formulário de Inscrição enviando os dados via Internet; 
d) imprimir o Comprovante de Inscrição e o Boleto Bancário; 
e) efetuar o pagamento da taxa de inscrição usando o Boleto Bancário, 

até o dia 10 de outubro de 2007. 
3.1.2. Para realizar a inscrição VIA POSTO DE ATENDIMENTO, no período de 10 de 

setembro a 10 de outubro de 2007, o candidato deverá dirigir-se à rua 
Hermógenes Prazeres, 59, Centro, Biguaçu/SC – Centro Educacional David 
Crispim Corrêa, das 12h30min às 18h30min (2ª a 6ª feira), munido do 
documento de identidade, que permita a identificação do mesmo. A inscrição 
será efetivada por meio do pagamento da taxa de inscrição, usando o boleto 
bancário, até o dia 10 de outubro de 2007. 

3.1.3. O candidato ao realizar a inscrição no presente concurso fica ciente e aceita 
tacitamente que: 
a) O INTEC não se responsabiliza por solicitações de inscrição via 

Internet não recebida por motivos de ordem técnica dos 
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas 
de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados; 

b) As inscrições somente serão acatadas após a efetivação do respectivo 
pagamento que poderá ser efetuado via INTERNET, em postos de 
auto-atendimento bancário (o simples agendamento e respectivo 
demonstrativo não se constituem em documento comprovante de 
pagamento do valor de inscrição) ou em qualquer agência bancária do 
Território Nacional. Caso esse pagamento seja efetuado em cheque, 
somente após sua compensação é que a inscrição poderá ser deferida; 
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c) O inteiro teor do Edital estará disponível no endereço eletrônico 
www.concursosintec.com.br, sendo de responsabilidade exclusiva 
do candidato a obtenção desse documento; 

d) Os candidatos não deverão enviar cópia de documento de identidade, 
sendo de responsabilidade exclusiva dos candidatos, a inserção de 
seus dados cadastrais, informados no ato de inscrição. 

3.2. O valor de inscrição para cada um dos cargos é o estabelecido na tabela que segue: 
 

ESCOLARIDADE ÁREA TAXA DE INSCRIÇÃO 
Superior Magistério R$ 60,00 
Superior Administração Geral R$ 60,00 
Médio Administração Geral R$ 40,00 
Fundamental Administração Geral R$ 30,00 
Séries Iniciais (alfabetizado) Administração Geral R$ 20,00 

 

3.3. Cada candidato poderá efetuar somente (1) uma inscrição neste Concurso Público.  

3.4. Havendo mais de 1 (uma) inscrição, serão canceladas as mais antigas, 
permanecendo a mais recente. 

3.5. São condições de inscrição: 
a) ser brasileiro (nato ou naturalizado) ou cidadão português que tenha 

adquirido a igualdade de direitos e obrigações civis e o gozo dos direitos 
políticos através das prerrogativas dos Decretos No 70.391/72 e No 
70.436/72, e da Constituição Federal, parágrafo 1º do Artigo 12;; 

b) encontrar-se no pleno gozo de seus direitos civis e políticos; 
c) estar quite com as obrigações militares e eleitorais; 
d) conhecer e estar de acordo com as exigências do presente edital. 

3.6. Ao preencher o Formulário de Inscrição e efetuar o respectivo pagamento, o 
candidato está declarando formalmente que: 
a) preenche as condições de inscrição relacionadas no item 3.5. deste Edital e; 
b) não tem grau de parentesco como cônjuge ou parentes consangüíneos ou 

afins, até terceiro grau ou por adoção de quaisquer membros da Comissão do 
Concurso do Município de Biguaçu ou de integrantes da mesma Comissão; 

c) não tem grau de parentesco como cônjuge ou parentes consangüíneos ou 
afins, até terceiro grau ou por adoção de quaisquer membros da Comissão do 
Concurso do INTEC ou de integrantes da mesma Comissão; 

3.7. No preenchimento do Formulário de Inscrição, são campos obrigatórios: 
a) Área (nível de escolaridade); 
b) Opção (cargo); 
c) Nome do candidato; 
d) CPF válido e em nome do candidato; 
e) Data de nascimento; 
f) Nome da mãe; 
g) Sexo; 
h) Estado Civil; 
i) Número de dependentes; 
j) Código de endereçamento postal (CEP); 
k) Endereço, número e complemento; 
l) Bairro; 
m) Município; 
n) Estado; 
o) Número do telefone residencial (contato); 
p) Carteira para prova (destro ou canhoto); 
q) Número de documento de identidade do candidato; 
r) Órgão emissor; 
s) Data de expedição. 
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3.8. O Processo de Inscrição somente se completa e se efetiva: 
a) Com o atendimento às condições estabelecidas no item 3.5; 
b) Com o correto preenchimento dos campos obrigatórios estabelecidos no item 

3.7; 
c) Com o pagamento correto da Taxa de Inscrição para o cargo a que o 

candidato concorre; 
d) Com o envio por meio eletrônico (INTERNET) do Formulário de Inscrição, 

efetuado por marcação específica pelo candidato no processo de inscrição 
pela internet; 

e) São considerados desistentes os candidatos que tenham realizado sua 
inscrição e não tenham efetuado o respectivo pagamento nos termos do item 
3.1.3. 

3.9. Uma vez efetuada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração quanto à 
identificação do candidato ou quanto ao cargo escolhido. 

3.10. O pagamento da Taxa de Inscrição deverá ser feito em moeda nacional (dinheiro) 
ou cheque de emissão do candidato, sendo que, neste último caso, a validade da 
inscrição estará condicionada à compensação bancária do cheque. 

3.11. O Valor da Inscrição, uma vez paga, não será restituído. 

3.12. Não haverá inscrição condicional e nem por correspondência. Verificado, a 
qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos, 
será ela cancelada. 

3.13. O candidato que necessitar de condições especiais para a realização de provas 
deverá, até 10 de outubro de 2007, entregar no Posto de Atendimento (item 
3.1.2), requerimento (anexo VII) dirigido ao INTEC indicando as condições 
especiais que necessita para a realização da prova, anexando ao pedido uma cópia 
de seu Comprovante de Inscrição. A decisão desses requerimentos caberá ao 
próprio INTEC dentro dos critérios de viabilidade e de razoabilidade. 

3.13.1 Em função das atribuições dos cargos objeto deste Concurso Público, não 
haverá leitura de prova. 

3.13.2 Aos deficientes visuais, candidatos que requererem nos termos do item 3.13, 
provas “ampliadas” serão entregues cartão de respostas e provas ampliadas, 
com tamanho de letra correspondente à fonte 24, cabendo aos candidatos 
sua respectiva leitura e marcação. 

3.13.3.O requerimento de que trata o item 3.13 não se constitui no requerimento 
para concorrer a vagas reservadas a portadores de necessidade especial, nem 
guarda com o mesmo qualquer relação.  

3.14. A adulteração de qualquer elemento da cédula de identidade original, verificada a 
qualquer tempo, implicará no CANCELAMENTO da respectiva inscrição ou na 
ELIMINAÇÃO do candidato do Concurso Público, se a inscrição já estiver 
homologada. 

3.15. A Inscrição do candidato importa no conhecimento e na aceitação tácita das 
condições estabelecidas no presente Edital. 

4.  DO INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES E DO LOCAL E HORÁRIO DE 

PROVAS 

4.1. No dia 15 de outubro de 2007, após as 15 horas, o INTEC tornará público através 
de publicação no site www.concursosintec.com.br e no mural da Prefeitura 
Municipal de Biguaçu (Praça Nereu Ramos, 90, Centro, Biguaçu/SC), a nominata dos 
candidatos cuja inscrição foi indeferida e as razões do indeferimento.  

4.2. As provas objetivas, discursiva, títulos e experiência para os 
cargos/atividade de nível superior – magistério, e as provas objetivas para 
os demais cargos, serão realizadas no dia 21 de outubro de 2007, sendo 
o(s) local(is) e horário(s) tornados públicos: 
a) Através de Documento de Confirmação de Inscrição obtido no site 

www.concursosintec.com.br ou relação das inscrições homologadas, 



 

 5

fixada no mural da Prefeitura Municipal de Biguaçu (Praça Nereu Ramos, 90, 
Centro, Biguaçu/SC), a partir das 15 horas do dia 15 de outubro de 2007; 

b) O conhecimento dos locais de realização das provas é de responsabilidade do 
candidato. O não comparecimento aos locais em data e hora determinados 
implicará a DESISTÊNCIA do candidato e sua conseqüente ELIMINAÇÃO do 
Concurso Público 

4.3. O candidato é responsável pela conferência dos seus dados pessoais indicados no 
Documento de Confirmação de Inscrição ou na relação das inscrições homologadas. 

4.4. Em caso de ocorrência de divergência, o candidato deverá solicitar a correção à 
INTEC através do e-mail bigua@concursosintec.com.br, exceto quando a mesma 
se constituir em alteração das condições expressas no Formulário de Inscrição. 

 
5.  DAS PROVAS 

5.1. Para os candidatos aos cargos de administração geral (ensino superior e médio), o 
concurso público será efetuado mediante aplicação de prova objetiva, em que serão 
avaliados os conhecimentos e/ou habilidades dos candidatos sobre as matérias 
relacionadas a cada cargo, função e especialidade, cuja composição e respectivos 
programas fazem parte do item 3 dos anexos II e III deste Edital. 

5.2. Para os candidatos aos cargos/atividade de nível superior – magistério, o Concurso 
Público será efetuado mediante aplicação de prova objetiva, discursiva (redação), 
de títulos e experiência, em que serão avaliados os conhecimentos e/ou habilidades 
dos candidatos sobre as matérias relacionadas a cada cargo, disciplina, função ou 
especialidade, cuja composição e respectivos programas fazem parte do item 3 do 
anexo I a este Edital. 

5.3. Para os candidatos inscritos para os cargos de nível fundamental completo e séries 
iniciais (4ª série completa/concluída), o Concurso Público será efetuado mediante 
aplicação de prova objetiva e prova prática (para cargos constantes na tabela do 
item 5.24.), em que serão avaliados os conhecimentos e/ou habilidades dos 
candidatos sobre as matérias relacionadas a esses cargos e especialidades, cuja 
composição e respectivos programas fazem parte do item 3 dos anexos IV e V deste 
edital. 

5.4. Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova com antecedência mínima de 
30 (trinta) minutos em relação ao início das mesmas. O horário fixado será o 
horário oficial local de Biguaçu (SC). Será vedada a admissão em sala de provas ao 
candidato que se apresentar após o início das mesmas. 

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

5.6. Para a entrada nos locais de prova, os candidatos deverão apresentar original da 
cédula de Identidade ou Carteira expedida por Órgãos ou Conselhos de Classe que 
tenham força de documento de identificação (OAB, CORECON, CRA, CREA, etc.), 
Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Carteira Nacional de Habilitação – CNH 
que contenha foto (modelo novo). 
5.6.1. Não serão aceitos quaisquer outros documentos ou papéis em substituição ao 

exigido no item 5.6, quer eles estejam autenticados ou não. 

5.7. O Município de Biguaçu e o INTEC não assumem qualquer responsabilidade quanto 
ao transporte, alimentação e/ou alojamento dos candidatos, quando da realização 
das provas deste Concurso Público. 

DA PROVA OBJETIVA 

5.8. A prova objetiva terá 30 (trinta) questões com 4 (quatro) alternativas de resposta 
cada uma, sendo 1 (uma) e apenas 1 (uma) a correta e será aplicada a todos os 
candidatos, conforme indicado nos anexos I a V. 

5.8.1. A prova objetiva é composta por duas partes: Prova de Conhecimentos Gerais 
e Prova de Conhecimentos Específicos. O número de questões de cada matéria, 
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por tipo de prova, será especificado junto aos programas, no item 3 dos anexos 
I a V a este Edital. 

5.9. A prova objetiva será realizada no dia 21 de outubro de 2007 e terá duração de 3 
(três) horas e 30 (trinta) minutos.  

5.10. Na hipótese de anulação de questão(ões) da prova objetiva, quando de sua 
avaliação, a(s) mesma(s) será(ão) considerada(s) como respondida(s) 
corretamente pelo candidato. 

5.11. Na prova objetiva, será atribuída nota 0 (zero): 

a) à(s) questão(ões) da prova que contenha(m) emenda(s) e/ou rasura(s), 
ainda que legível(is) no cartão de respostas; 

b) à(s) questão(ões) da prova que contenha(m) mais de uma opção de resposta 
assinalada no cartão de respostas; 

c) à(s) questão(ões) da prova que não estiver(em) assinalada(s) no cartão de 
respostas; 

d) à(s) prova(s) objetiva(s) cujo cartão de respostas for preenchido fora das 
especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova, ou seja, 
preenchidas com canetas não esferográficas ou com canetas esferográficas de 
cor diferente de azul ou preta, ou ainda, com marcação diferente da indicada 
no modelo previsto no cartão. 

5.12. As questões da prova objetiva deverão ser respondidas em cartão de respostas, 
específico, personalizado para cada candidato e, para tanto, os candidatos devem 
dispor de caneta esferográfica preta ou azul. 

5.13. As provas de Conhecimentos Gerais e de Conhecimento Específico serão avaliadas 
na escala de 0 (zero) a 10 (dez), sendo as notas destas provas expressas com 2 
(duas) decimais, tendo todas as questões de cada prova, o mesmo valor. 

5.14. Serão considerados aprovados, na prova objetiva, os candidatos que obtiverem, 
isoladamente, em cada uma das provas, de Conhecimentos Gerais e de 
Conhecimento Específico, nota superior a 5,00 (cinco inteiros).  

5.15. Os candidatos somente poderão se retirar do local das provas objetivas, após 1 
(uma) hora do início das mesmas. 

5.15.1. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala da prova objetiva somente 
poderão entregar as respectivas provas e retirar-se do local, 
simultaneamente. 

5.15.2. O candidato, ao encerrar a prova objetiva, entregará ao fiscal de sua sala, o 
cartão resposta devidamente assinado e o caderno de provas, podendo 
reter para si, apenas, a folha do caderno de provas onde consta a cópia do 
cartão de respostas.  

5.16. O INTEC, visando preservar a veracidade e autenticidade do processo seletivo, 
poderá proceder, no momento da aplicação da prova objetiva, a autenticação 
digital dos cartões de resposta personalizados ou de outros documentos 
pertinentes.   

5.17. Durante a realização da prova objetiva é vedada a consulta a livros, revistas, 
folhetos ou anotações, bem como o uso de máquinas de calcular ou qualquer 
equipamento elétrico ou eletrônico, inclusive telefones celulares, sob pena de 
eliminação do candidato do Concurso. 

5.18. O candidato portador de deficiência, mesmo ao amparo do item 7.1 deste Edital, 
participará do concurso em igualdade de condições com os demais, no que se 
refere a conteúdo, avaliação, duração, horário e aplicação da prova objetiva. 

DA PROVA DE TÍTULOS  

5.19. A Prova de Títulos para os cargos de nível Superior de Magistério será realizada 
previamente à prova objetiva, no dia 21 de outubro de 2007, e constará da 
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avaliação dos certificados de conclusão ou diplomas de pós-graduação, em nível de 
Especialização, de Mestrado e de Doutorado expedidos por IES reconhecidas pelos 
Conselhos Estaduais de Educação e/ou CAPES/MEC. 

5.19.1. Para os cargos de nível superior da área de magistério será considerada a 
avaliação dos diplomas de pós-graduação na respectiva função/especialidade. 
Em tal avaliação serão computados os seguintes escores: 

 

Pós-graduação: 

• Especialização – 1 escore 

• Mestrado – 3 escores 

• Doutorado – 5 escores 

 

5.19.2. O diploma ou o certificado, indicados no item anterior (5.19), poderá ser 
substituído por certidão da Instituição de Ensino que o expedir, em que 
conste: a) a conclusão do respectivo curso pelo candidato e b) que o 
respectivo diploma ou certificado foi expedido e se encontra em fase de 
registro junto aos órgãos competentes.  

5.19.3. Para a Prova de Títulos somente será computado o título de maior nível, 
dentre os previstos no item 5.19.1. 

5.19.4. Para a Prova de Títulos, o candidato entregará ao fiscal de sala, somente, a 
cópia do respectivo diploma (Mestre ou Doutor) do título de maior grau (ou 
certificado no caso de Especialização). 

5.19.5. É vedado ao candidato se ausentar da sala de prova para a obtenção de 
qualquer dos documentos necessários à Prova de Títulos. 

 

DA PROVA DE EXPERIÊNCIA 
 

5.20. A Prova de Experiência para os cargos de nível Superior de Magistério será 
realizada previamente à prova objetiva, no dia 21 de outubro de 2007, onde 
serão consideradas como experiência profissional aquelas correlatas à área e 
cargo de inscrição do candidato, desde que devidamente comprovadas, mediante 
certidão (no caso de órgão público), cópia autenticada da CTPS ou declaração 
original com firma reconhecida, firmada por pessoa competente da empresa ou 
instituição tomadora do serviço, estando esta última hipótese sujeita à 
confirmação, caso a comissão do concurso entenda necessário. 

5.21. Para os cargos de atividade de Nível Superior – Magistério a Prova de Experiência 
constará somente de avaliação da experiência profissional nas atividades de 
educação desenvolvidas em educação infantil, pré-escolar, educação especial ou 
atuação do Ensino Fundamental (item 1 do anexo I). Em tal avaliação serão 
computados os seguintes escores: 

• 1 a 2 anos – 0,5 escore 

• 2 a 3 anos – 1 escore 

• 3 a 4 anos – 1,5 escore 

• 4 a 5 anos – 2 escores 

• 5 a 10 anos – 3 escores 

• 10 a 15 anos – 4 escores 

• acima de 15 anos  – 5 escores 

5.22. Para comprovação de experiência de tempo de serviço, não será computado o 
tempo de serviço simultâneo em diferentes locais. 
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DA PROVA DISCURSIVA 
 

5.23. Para os cargos de atividade de Nível Superior – Magistério a prova discursiva, será 
realizada concomitante à prova objetiva, no dia 21 de outubro de 2007, consistirá 
na elaboração de uma redação sobre um tema geral. Somente serão corrigidas as 
provas discursivas dos candidatos aprovados na prova objetiva, conforme item 
5.14 deste Edital. 

5.23.1. A prova discursiva será avaliada considerando: 

a)  Norma culta: o candidato deverá demonstrar domínio da norma culta 
da língua escrita. 

b)  Tema e texto: o texto produzido deverá obedecer à proposta quanto 
ao tipo dissertativo-argumentativo e quanto ao tema proposto. 
Qualquer dos desvios repercutirá na desconsideração do texto. 

c)  Coesão e coerência: o candidato deverá selecionar argumentos e 
organizá-los, articulando as partes do texto e utilizando os recursos 
coesivos adequadamente.  

 
5.23.2. Será atribuída nota zero à prova discursiva nos seguintes casos: 

a)  Fugir à proposta apresentada. 
b)  Apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com 

desenhos, números e palavras soltas em forma de verso). 
c)  For assinada fora do local apropriado. 
d)  Apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a 

identificação do candidato. 
e)  For escrita a lápis, em parte ou na sua totalidade. 
f)  Estiver em branco. 
g)  Apresentar letra ilegível. 
h)  Deixar de apresentar titulo à redação. 
 

5.23.3. A folha para rascunho destinada à prova discursiva é de preenchimento 
facultativo. Em hipótese alguma, o rascunho elaborado pelo candidato será 
considerado pela banca examinadora, para efeito de correção. 

5.23.4. A prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada, ou conter, em 
qualquer local, palavra ou marca que a identifique, sob pena de ser 
anulada. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço 
destinado à transcrição do texto definitivo, acarretará a anulação da prova 
discursiva implicando a eliminação do concurso. 

5.23.5. A prova discursiva terá caráter classificatório e eliminatório e será avaliada 
na escala de 0 (zero) a 10 (dez), sendo as notas desta prova expressa com 
2 (duas) casas decimais considerando-se habilitados os candidatos que 
obtiverem nota igual ou superior a 5,00 (cinco). O candidato não habilitado 
na prova discursiva será eliminado do concurso. 
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DA PROVA PRÁTICA 

 

5.24. Para a realização das provas práticas, serão convocados os candidatos aprovados 
nas provas objetivas, obedecendo à ordem de classificação, de acordo com as 
quantidades, se utilizando do critério de duas vezes o número de vagas ofertadas 
no presente Edital, a seguir especificadas: 

 

Cargos 
Quantidade de Candidatos 

a serem convocados 
Auxiliar de Serviços Gerais – Copeira 08 
Auxiliar de Serviços Gerais – Coveiro 10 

Auxiliar de Serviços Gerais – Jardineiro 08 
Auxiliar de Serviços Gerais – Merendeira 76 
Auxiliar de Serviços Gerais – Servente 94 

Auxiliar de Manutenção e Conservação (Operário 
Braçal) 

212 

Carpinteiro 10 
Eletricista 10 
Pedreiro 20 
Armador 06 

Encanador 10 
Pintor 20 

Mecânico 06 
Operador de Máquina (Carregadeira) 06 

Operador de Máquina (Rolo Compactador) 02 
Operador de Máquina (Retroescavadeira) 28 

Operador de Máquina (Patrola) 08 
Operador de Máquina de corte de asfalto 02 

Operador de Roçadeira costal 08 
Operador de Caminhão Muck 02 
Operador de Trator Agrícola 20 

Eletricista de automóvel 04 
Calceteiro 20 

Soldador de oxigênio, elétrica e corte 04 
 

5.24.1. As provas práticas para os cargos de nível fundamental completo e séries 
iniciais (4ª série completa/concluída) são de caráter eliminatório e 
constarão da realização de atividades inerentes a cada especialidade, sendo 
cada candidato avaliado como apto (aprovado) ou não-apto 
(reprovado). 

5.24.2. A convocação para a prova prática será efetuada em ordem alfabética, por 
especialidade, constando apenas o nome e a inscrição do candidato, não 
sendo, portanto, divulgadas as notas da prova objetiva. 

5.24.3. Os candidatos pré-classificados para a prova prática serão convocados por 
edital publicado no mural da Prefeitura Municipal de Biguaçu (Praça Nereu 
Ramos, 90, Centro, Biguaçu/SC) e no site www.concursosintec.com.br, 
com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência à data de sua realização, 
sendo naquele informada a data, local e horário de realização da prova e a 
disponibilidade da nominata dos convocados. 
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6.  DA CLASSIFICAÇÃO 

 
6.1. Os candidatos aos cargos de administração geral do nível superior, nível médio, 

nível fundamental completo e séries iniciais (4ª série completa/concluída), aprovados 
na prova de conhecimentos gerais e na prova de conhecimento específico, serão 
classificados por cargo, em ordem decrescente dos pontos obtidos a partir da média 
aritmética ponderada das notas obtidas nestas provas, expressa com 2 (duas) casas 
decimais e calculada pela seguinte fórmula:  

 

NF = (NPCG X 4) + (NPCE X 6) 
10 

onde: 

• NF – nota final; 

• NPCG – nota da prova de conhecimentos gerais; 

• NPCE – nota da prova de conhecimento específico. 

 

6.2. Os candidatos aos cargos de magistério de nível superior, aprovados nas provas 
objetivas de conhecimentos gerais e específicos, prova discursiva e prova de títulos e 
experiência, serão classificados por cargo e função, cargo e disciplina ou cargo e 
especialidade, em ordem decrescente dos pontos obtidos a partir da média aritmética 
ponderada das notas obtidas nestas provas, expressa com 2 (duas) casas decimais e 
calculada pela seguinte fórmula: 

 

NF = (NPCG X 3) + (NPD X 1) + [(NPCE X 0,8) + (NPT + NPE) X 0,2] X 6 
10 

onde: 

• NF – nota final; 

• NPCG – nota da prova de conhecimentos gerais; 

• NPCE – nota da prova de conhecimento específico; 

• NPD – nota da discursiva; 

• NPT – nota da prova de títulos (corresponde numericamente a totalidade de escores 
obtidos); 

• NPE – nota da prova de experiência (corresponde numericamente a totalidade de 
escores obtidos). 

 

6.3. Ocorrendo empate no total de pontos, aplicar-se-á para o desempate, o disposto no 
parágrafo único do artigo 27 da Lei Federal 10.741/03, para os candidatos que se 
enquadrarem na condição de idoso nos termos do Artigo 1º da mencionada Lei 
(possuírem 60 anos completos ou mais) na data do término das inscrições, 10 de 
outubro de 2007.  

6.4. Para os candidatos que não estão ao amparo do item anterior, o desempate 
beneficiará, sucessivamente, o candidato que: 

a) obtiver a maior nota na prova de Conhecimento Específico; 
b) tiver a maior idade. 
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7.  DAS VAGAS RESERVADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
 

7.1. Serão reservadas vagas aos portadores de deficiência, amparados pelo art. 37, 
inciso VIII, da Constituição Federal, pelo Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 
1999 alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, para o 
cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que sejam 
portadores, na proporção de 5% (cinco por cento) das vagas previstas para cada 
cargo, com arredondamento estatístico do resultado, como segue: 

 

CARGO VAGAS RESERVADAS 

Atendente da Criança e do Adolescente 1 

Auxiliar de Bibliotecário 1 
Auxiliar de Manutenção e Conservação 
(Operário braçal) 

5 

Auxiliar de Sala 4 

Auxiliar de Serviços Gerais – Merendeira 2 

Auxiliar de Serviços Gerais – Servente 2 

Escriturário 3 

Médico 1 

Médico Plantonista 1 

Monitor de Transporte Escolar 1 

Motorista (categoria “B”) 1 

Motorista (categoria “D”) 1 

Odontólogo 1 

Operador de Máquina (Retroescavadeira) 1 

Operador de Trator Agrícola 1 

Pedreiro 1 

Pintor 1 

Professor de Educação Infantil  3 

Recepcionista 1 

Técnico em Enfermagem 2 

Vigia  3 

 

7.1.1. O candidato portador de deficiência deverá protocolar no Posto de 
Atendimento (item 3.1.2), no horário das 12h30min às 18h30min, até o dia 10 
de outubro de 2007, requerimento (anexo VII) à Comissão do Concurso, com 
solicitação de enquadramento no item anterior (7.1), indicando o cargo a que 
concorre e seu número de CPF, anexando o atestado médico com a 
especificação da respectiva necessidade especial, com a indicação da respectiva 
CID. 

7.1.2. O atestado médico indicado no item 7.1.1, deverá ser legível e conter o nome 
do médico, seu CRM e seu CPF.  

7.1.3. Os candidatos que apresentarem requerimento nos termos do item 7.1.1, 
submeter-se-ão, quando convocados, a exame médico oficial ou credenciado 
pelo Município de Biguaçu, que terá decisão terminativa sobre: a) a qualificação 
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do candidato com necessidade especial ou não e b) o grau de necessidade 
especial, capacitando-o ou não para o exercício do cargo. 

7.1.4. A inobservância do disposto nos itens 7.1.1 e 7.1.3 determinará a perda do 
direito ao pleito da vaga reservada aos deficientes. 

7.1.5. Os candidatos com deficiência, aprovados e classificados, que excederem às 
vagas a eles reservadas, serão convocados para efeito de nomeação, segundo a 
ordem geral de classificação. 

7.1.6. Caso seja constatada, durante a perícia médica, incompatibilidade da 
deficiência com o exercício das atribuições do cargo, o candidato perderá o 
direito à vaga. 

7.1.7. Se na perícia médica for constatado que o candidato não é portador de 
deficiência, este perderá o direito a usufruir as vagas reservadas. Se 
comprovada a má-fé, será excluído do concurso. 

7.1.8. Não havendo candidatos aprovados e classificados para as vagas reservadas 
aos portadores de necessidades especiais, as mesmas serão ocupadas pelos 
demais candidatos aprovados e classificados. 

7.1.9. O requerimento a que se refere o item 7.1.1 não se constitui no pedido de 
condições especiais de prova, nem com ele guarda qualquer relação. 

 
8.  DAS EXIGÊNCIAS PARA A NOMEAÇÃO E POSSE 

8.1. Os candidatos aprovados serão nomeados, obedecendo-se a ordem de classificação 
por cargo. 

8.2. A aprovação e classificação neste Concurso Público não asseguram ao candidato o 
direito de ingresso automático no Quadro do Município de Biguaçu. A nomeação é de 
competência do Prefeito Municipal, dentro do interesse e conveniência da 
administração, observada a ordem de classificação dos candidatos.    

8.3. Os candidatos aprovados e classificados, quando convocados, têm um prazo 
máximo de 30 (trinta) dias para assumir suas atividades. 

 

9.  DOS PEDIDOS DE REVISÃO E DOS RECURSOS 

9.1. É admitido pedido de revisão quanto: 

a. ao indeferimento de inscrição 

b. à formulação das questões e respectivos quesitos; 

c. à opção considerada como certa na prova objetiva; 

d. os resultados finais do Concurso Público para cada cargo. 

9.2. Os pedidos de revisão relativos aos itens “9.1.a” e “9.1.d” deverão ser protocolados 
na Prefeitura Municipal de Biguaçu (Praça Nereu Ramos, 90, Centro, Biguaçu/SC), 
no horário das 12h30min às 18h30min, no primeiro ou segundo dia útil após a 
publicação do respectivo aviso ou ato, com a menção expressa que se relacionam a 
este Edital.  

9.3. O gabarito oficial das provas objetivas será afixado no mural da Prefeitura Municipal 
de Biguaçu (Praça Nereu Ramos, 90, Centro, Biguaçu/SC) e tornado disponível no 
site www.concursosintec.com.br, a partir das 15 (doze) horas do primeiro dia 
útil subseqüente à sua realização.  

9.3.1. As provas objetivas serão disponibilizadas no endereço 
www.concursosintec.com.br, a partir das 15 (doze) horas do primeiro dia 
útil subseqüente à sua realização ali permanecendo até as 21 (vinte e uma) 
horas do dia seguinte.  

9.3.2. Os pedidos de revisão relativos ao item “9.1.b” e “9.1.c” deverão ser 
protocolados na Prefeitura Municipal de Biguaçu (Praça Nereu Ramos, 90, 
Centro, Biguaçu/SC), no horário das  12h30min às 18h30min, no primeiro ou 
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segundo dia útil após a publicação do gabarito das provas,  prevista no item 
9.3, com a menção expressa que se relacionam a este Edital, respeitados os 
seguintes quesitos: 

a.  se apresentado no formulário constante do anexo VI; 

b. indicação do número da questão, da resposta marcada pelo candidato e da 
resposta divulgada pelo INTEC; 

c.  argumentação lógica e consistente; 

d.  sem qualquer identificação do candidato no corpo do recurso. 

9.3.3. Até 30 minutos após o encerramento das provas objetivas, os candidatos 
poderão interpor pedido de revisão quanto à formulação das questões e 
respectivos quesitos apresentando-o ao coordenador local de aplicação de 
prova.  

9.3.4. Não será aceito pedido de revisão via fax e/ou correio eletrônico (e-mail). 

9.3.5. Pedidos de Revisão inconsistentes e/ou fora das especificações estabelecidas 
neste edital serão preliminarmente indeferidos. 

9.4. É admitido recurso quanto: 

a. não deferimento de pedido de revisão previsto nos itens 9.1.a e 9.1.d; 

b. à homologação dos resultados finais. 

9.5. Os recursos relativos aos itens 9.4.a. e 9.4.b. deverão ser interpostos até 2 (dois) 
dias úteis após a publicação e ciência do respectivo aviso ou ato. 

9.5.1. Os recursos relativos aos itens 9.4.a. e 9.4.b. deverão ser protocolados na 
Prefeitura Municipal de Biguaçu (Praça Nereu Ramos, 90, Centro, Biguaçu/SC), 
no horário das  12h30min às 18h30min, até o segundo dia útil após a 
publicação ou ciência do respectivo ato ou decisão, com a menção expressa que 
se relacionam a este Edital. 

9.6. Não serão admitidos pedidos de revisão do julgamento, da correção e da avaliação 
das provas objetiva, discursiva, títulos, experiência e prática. 

9.7. Somente serão apreciados os recursos expressos em termos convenientes e que 
apontarem as circunstâncias que os justifiquem, bem como tiverem indicados o 
nome do candidato, número de sua inscrição, cargo e endereço para 
correspondência. 

9.8. O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito, sendo para tanto 
considerado a data e hora do respectivo protocolo.  

10.  DO FORO JUDICIAL 

10.1. O foro para dirimir qualquer questão relacionada com o Concurso Público de 
que trata este Edital é o da Comarca de Biguaçu.  

11.  DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

11.1. Fica delegada competência ao INTEC para: 

a. divulgar o Concurso; 

b. deferir e indeferir as inscrições; 

c. elaborar, aplicar, julgar, corrigir e avaliar as provas deste Concurso Público; 

d. julgar os pedidos de revisão previstos no item 9.1 deste Edital; 

e. prestar informações sobre o Concurso Público. 

12.  DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. O Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data do ato 
de homologação do resultado para cada cargo, podendo ser prorrogado por igual 
período, a critério do Município de Biguaçu. 
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12.2. A homologação do resultado deste Concurso Público será efetuada por cargo 
ou grupos de cargos, a critério do Município de Biguaçu. 

12.3. O extrato deste Edital (Aviso de Abertura) será publicado no Diário Oficial do 
Estado de Santa Catarina, em jornal de circulação local e o inteiro teor deste Edital 
afixado no hall de entrada da Prefeitura Municipal de Biguaçu (Praça Nereu Ramos, 
90, Centro, Biguaçu/SC) e disponibilizado no site www.concursosintec.com.br.  

12.4. O Ato de Homologação do Concurso será publicado no Diário Oficial do Estado 
de Santa Catarina, apenas dos candidatos aprovados no Concurso público.  

12.5. Será excluído do Concurso o candidato que: 

a. fizer, em qualquer fase ou documento, declaração falsa ou inexata; 

b. não mantiver atualizado seu endereço. Em caso de alteração do endereço 
constante do "FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO", o candidato deverá encaminhar 
documento à Secretaria de Administração, na Prefeitura Municipal de Biguaçu 
(Praça Nereu Ramos, 90, Centro, Biguaçu/SC), indicando seu cargo, número de 
inscrição e fazendo menção expressa que se relaciona ao Concurso Público 
objeto deste Edital.  

12.6. Será excluído do Concurso, por ato do INTEC, o candidato que: 

a. tornar-se culpado de incorreções ou descortesias com qualquer membro da 
equipe encarregada da realização das provas; 

b. for surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro 
candidato, verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma; 

c. for apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar 
a prova, ou for responsável por falsa identificação pessoal; 

d. ausentar-se da sala de prova, em desacordo com as normas deste Edital; 

e. recusar-se a proceder a identificação digital do cartão resposta ou de outros 
documentos.  

12.7. É vedada a inscrição neste Concurso Público: 

a. de cônjuge e parentes consangüíneos ou afins, até terceiro grau ou por adoção 
de quaisquer membros da Comissão do Concurso do Município de Biguaçu ou de 
integrantes da mesma Comissão; 

b. de cônjuge e parentes consangüíneos ou afins, até terceiro grau ou por adoção 
de quaisquer membros da Comissão do Concurso do INTEC ou de integrantes da 
mesma Comissão; 

12.8. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das 
condições estabelecidas no inteiro teor deste Edital e das instruções específicas, 
expedientes dos quais não poderá alegar desconhecimento.  

12.9. Os casos não previstos, no que tange à realização deste Concurso Público, 
serão resolvidos, conjuntamente, pelo INTEC e pela Comissão designada pelo 
Prefeito do Município de Biguaçu, através da Portaria Nº. 1740/2007. 

Biguaçu (SC), 06 de setembro de 2007. 

 

 
Vilmar Astrogildo Tuta de Souza 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 

Registrado e Publicado o 
Presente Edital aos 6 do 
mês setembro de dois 
mil e sete na Secretaria 
Municipal de 
Administração 
 
____________________ 

Secretario de 
Administração 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU 
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 001/2007 

 
ANEXO I – CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR DE MAGISTÉRIO 

 
ITEM 1: CARGOS, CARGA HORÁRIA, VAGAS, PRÉ-REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE), REMUNERAÇÃO E TAXA DE INSCRIÇÃO 
 

Grupo Ocupacional: ATIVIDADE DE NÍVEL SUPERIOR - MAGISTÉRIO 

TAXA DE INSCRIÇÃO - R$ 60,00 

CARGOS C. H. VAGAS PRÉ-REQUISITOS SALÁRIO 

Administrador 
Escolar 

40H/Sem 3 

Licenciatura Plena em 
Pedagogia, com Habilitação 

específica para Administrador 
Escolar. 

R$ 1.338,78 

Orientador 
Educacional 

20H/Sem 8 

Licenciatura Plena em 
Pedagogia, com Habilitação 
específica para Orientador 

Escolar. 

R$ 669,38 

Orientador 
Educacional 

40H/Sem 6 

Licenciatura Plena em 
Pedagogia, com Habilitação 
específica para Orientador 

Escolar. 

R$ 1.338,78 

Pedagogo 30H/sem 6 
Licenciatura Plena em 

Pedagogia. 
R$ 1.004,08 

Pedagogo 40H/sem 2 
Licenciatura Plena em 

Pedagogia. 
R$ 1.338,78 

Professor de Artes 30H/Sem 2 
Licenciatura Plena em 

Educação Artística ou Artes. 
R$ 903,68 + 

30%R.CLASSE 

Professor de 
Ciências 

20H/Sem 1 
Licenciatura Plena em 

Ciências. 
R$ 602,44 + 

30%R.CLASSE 

Professor de 
Ciências 

30H/Sem 2 
Licenciatura Plena em 

Ciências. 
R$ 903,68 + 

30%R.CLASSE 

Professor de 
Ciências 

40H/Sem 1 
Licenciatura Plena em 

Ciências. 

R$ 1.204,92 
+ 

30%R.CLASSE 

Professor de 
Educação Física 

10H/Sem 6 
Licenciatura Plena em 

Educação Física e registro no 
órgão de classe. 

R$ 301,20 + 
30%R. 
CLASSE 

Professor de 
Educação Física 

20H/Sem 4 
Licenciatura Plena em 

Educação Física e registro no 
órgão de classe. 

R$ 602,44 + 
30%R. 
CLASSE 

Professor de 
Educação Física 

30H/Sem 4 
Licenciatura Plena em 

Educação Física e registro no 
órgão de classe. 

R$ 903,68 + 
30%R. 
CLASSE 

Professor de 
Educação Física 

40H/Sem 3 
Licenciatura Plena em 

Educação Física e registro no 
órgão de classe. 

R$ 1.204,92 
+ 30%R. 
CLASSE 
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Professor de 
Espanhol 

10H/Sem 1 
Licenciatura Plena em Letras, 
com habilitação em Língua 

Espanhola. 

R$ 301,20 + 
30%R. 
CLASSE 

Professor de 
Geografia 

20H/Sem 1 
Licenciatura Plena em 

Geografia. 

R$ 602,44 + 
30%R. 
CLASSE 

Professor de 
Geografia 

40H/Sem 2 
Licenciatura Plena em 

Geografia. 

R$ 1.204,92 
+ 30%R. 
CLASSE 

Professor de 
História 

20H/Sem 1 
Licenciatura Plena em 

História. 

R$ 602,44 + 
30%R. 
CLASSE 

Professor de 
História 

30H/Sem 1 
Licenciatura Plena em 

História. 
R$ 903,68 + 

30%R.CLASSE 

Professor de 
Inglês 

40H/Sem 1 
Licenciatura Plena em Letras, 
com habilitação em Língua 

Inglesa. 

R$ 1.204,92 
+ 30%R. 
CLASSE 

Professor de 
Língua 
Portuguesa 

30H/Sem 1 
Licenciatura Plena em Letras, 
com habilitação em Língua 

Portuguesa. 

R$ 903,68 + 
30%R.CLASSE 

Professor de 
Língua 
Portuguesa 

40H/Sem 4 
Licenciatura Plena em Letras, 
com habilitação em Língua 

Portuguesa. 

R$ 1.204,92 
+ 30%R. 
CLASSE 

Professor de 
Matemática 

30H/Sem 3 
Licenciatura Plena em 

Matemática. 
R$ 903,68 + 

30%R.CLASSE 

Professor 
Educação Infantil 

30H/Sem 57 
Licenciatura Plena em 

Pedagogia, com habilitação 
em Educação Infantil. 

R$ 903,68 + 
30%R.CLASSE 

Professor 
Especialista em 
Educação Especial 

30H/Sem 10 
Licenciatura Plena em 

Pedagogia, com Habilitação 
em Educação Especial. 

R$ 1.004,08 

Professor Séries 
Iniciais 

20H/Sem 10 
Licenciatura Plena em 

Pedagogia, com habilitação 
em Séries Iniciais. 

R$ 602,44 + 
30%R. 
CLASSE 

Professor Séries 
Iniciais 

40H/Sem 5 
Licenciatura Plena em 

Pedagogia, com habilitação 
em Séries Iniciais. 

R$ 1.204,92 
+ 30%R. 
CLASSE 

Psicopedagogo 30H/Sem 1 

Licenciatura Plena em 
Pedagogia, com Habilitação 

em Psicopedagogia ou 
Especialização (lato sensu) 

em Psicopedagogia. 

R$ 1.004,08 

Supervisor 
Escolar 

20H/Sem 8 

Licenciatura Plena em 
Pedagogia, com Habilitação 
específica para Supervisor 

Escolar. 

R$ 669,38 

Supervisor 
Escolar 

40H/Sem 4 

Licenciatura Plena em 
Pedagogia, com Habilitação 
específica para Supervisor 

Escolar. 

R$ 1.338,78 
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VAGAS RESERVADAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

Grupo Ocupacional: ATIVIDADE DE NÍVEL SUPERIOR - MAGISTÉRIO 

TAXA DE INSCRIÇÃO - R$ 60,00 

CARGOS C. H. VAGAS PRÉ-REQUISITOS SALÁRIO 

Professor 
Educação Infantil 

30H/Sem 3 
Licenciatura Plena em 
Pedagogia, com habilitação 
em Educação Infantil. 

R$ 903,68 + 
30%R.CLASSE 



 

 18

 
 
 

ITEM 2: ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS. 
 
CARGO: ADMINISTRADOR ESCOLAR 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Especificadas no Estatuto do Magistério Público Municipal 
 
CARGO: ORIENTADOR EDUCACIONAL 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Especificadas no Estatuto do Magistério Público Municipal 
 
CARGO: PEDAGOGO 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Especificadas no Estatuto do Magistério Público Municipal 
 
CARGO: PROFESSOR DE ARTES 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Especificadas no Estatuto do Magistério Público Municipal 
 
CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Especificadas no Estatuto do Magistério Público Municipal 
 
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Especificadas no Estatuto do Magistério Público Municipal 
 
CARGO: PROFESSOR DE ESPANHOL 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Especificadas no Estatuto do Magistério Público Municipal 
 
CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Especificadas no Estatuto do Magistério Público Municipal 
 
CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Especificadas no Estatuto do Magistério Público Municipal 
 
CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Especificadas no Estatuto do Magistério Público Municipal 
 
CARGO: PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Especificadas no Estatuto do Magistério Público Municipal 
 
CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Especificadas no Estatuto do Magistério Público Municipal 
 
CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Especificadas no Estatuto do Magistério Público Municipal 
 
CARGO: PROFESSOR ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Especificadas no Estatuto do Magistério Público Municipal 
 
CARGO: PROFESSOR SÉRIES INICIAIS 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Especificadas no Estatuto do Magistério Público Municipal 
 
CARGO: PSICOPEDAGOGO  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Especificadas no Estatuto do Magistério Público Municipal 
 
CARGO: SUPERVISOR ESCOLAR 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Especificadas no Estatuto do Magistério Público Municipal 
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ITEM 3: PROVAS E PROGRAMAS. 

 
Atenção: 

A legislação municipal pode ser obtida no site www.leismunicipais.com.br. 
Devem ser consideradas as alterações de qualquer legislação, até 30 de junho de 2007. 

 
Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais – 15 questões  
(Comum a todos os cargos para o magistério Superior) 
 
Língua Portuguesa – 8 (oito) questões 
Ortografia. Acentuação. Flexão nominal e verbal. Classes de palavras. Pronomes: emprego, 
formas de tratamento e colocação. Tempos e modos verbais. Vozes do verbo. Concordância 
nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Crase. Pontuação. Significação das palavras. 
Homônimos e parônimos. Emprego de maiúsculas e minúsculas. Redação. Compreensão e 
interpretação de texto. 
Noções de Informática – 3 (quatro) questões 
Conceitos básicos. Software, hardware e redes. Noções de Microsoft Windows XP. Editor de 
texto Microsoft Word. Planilha Eletrônica Microsoft Excel. Conceitos de Internet e Intranet. 
Internet Explorer. Correio eletrônico. Cópias de segurança (backup). Conceito e organização 
de arquivos (pastas/diretórios). Tipos de arquivos. Noções básicas de armazenamento de 
dados.   
Atualidade e Aspectos Sócio-Econômicos - 4 (três) questões 
Notícias atuais veiculadas na mídia escrita, falada e televisada. Realidade sócio-econômica 
de Biguaçu e de Santa Catarina. 
 
Prova Objetiva de Conhecimento Específico (10 questões de conhecimento 
pedagógico e 5 questões de conhecimento especializado) – Total: 15 Questões 
 
Conhecimentos Pedagógicos – 10 questões 
(Prova comum a todos os cargos magistério superior) 
O homem enquanto sujeito histórico. A produção histórica das diferentes sociedades e os 
seus respectivos processos educacionais. A função social da escola pública. O processo de 
aprendizagem na escola. O planejamento e a avaliação no processo de apropriação e 
produção de conhecimento. Tecnologias educacionais no trabalho pedagógico. Aspectos que 
influenciam na repetência e evasão escolar. Princípios Éticos Profissionais. Projeto Político 
Pedagógico. Documento norteador e a Proposta Curricular do Município de Biguaçu 
(Observação: poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos).  
 
Conhecimentos Especializados – 05 questões 
(Prova específica para cada um dos cargos) 
 
CARGO: ADMINISTRADOR ESCOLAR 
Estrutura administrativa de uma unidade escolar. Etapas do planejamento escolar. 
Componentes de um plano de aula. As disciplinas de 1ª a 4ª série. Legislação do ensino 
fundamental. A Secretaria escolar: gestão dos documentos escolares matrícula, histórico 
escolar, transferência. Elaboração de projetos educacionais. Noções de organização de 
biblioteca, brinquedotecas, mapotecas: classificar, catalogar, reunir, selecionar, disseminar 
e arquivar os diferentes tipos de documentos, dados e informações. Estratégias de 
desenvolvimento de leitura. Elaboração de normas e manuais de serviço, relatórios. Projeto 
Político Pedagógico.  Documento norteador e a Proposta Curricular do Município de Biguaçu.  
 
CARGO: ORIENTADOR ESCOLAR 
Aspectos históricos da orientação educacional: primórdios da orientação educacional 
(orientação vocacional), evolução histórica da função. Aspectos filosóficos da orientação 
educacional: a orientação educacional no contexto das teorias educação, conceitos de 
orientação educacional frente as teorias pedagógicas. A função social e orientação 
educacional. Orientação educacional e a legislação de ensino (a Lei 5692/71 e a LDB 
9394/96). O trabalho integrado entre os especialistas. A integração escola/comunidade e a 
orientação educacional. O currículo e a orientação educacional. O trabalho pedagógico e a 
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orientação educacional. O processo de avaliação escolar (ensino e institucional) e a 
orientação educacional. Funções da orientação educacional, aconselhamento/ 
acompanhamento/planejamento/orientação: aspectos teóricos práticos. A organização 
escolar e orientação escolar. Projeto Político Pedagógico.  Documento norteador e a 
Proposta Curricular do Município de Biguaçu. 
 
CARGO: PEDAGOGO 
Fundamentos da educação. A relação educação e sociedade: dimensões filosófica, 
sociocultural e pedagógica. Bases legais da educação nacional: Constituição da República, 
LDB (Lei n.º 9.394/96), Referenciais Curriculares Nacionais. Desenvolvimento histórico das 
concepções pedagógicas. A supervisão: concepção e prática. Funções e responsabilidades 
do supervisor escolar: pedagógicas, administrativas, técnicas e político sociais. Liderança e 
relações humanas no trabalho: tipos de liderança, mecanismos de participação; normas e 
formas organizativas facilitadoras da integração grupal. Organização do trabalho na escola 
pública: articulação da ação supervisora com as diferentes instâncias e agentes educativos 
na construção da cidadania e na melhoria da qualidade do ensino. O papel político 
pedagógico e a organicidade do ensinar, aprender e pesquisar. A função social e cultural da 
escola. A escola: a comunidade escolar e o contexto institucional e sociocultural. O processo 
de planejamento: concepção, importância, dimensões e níveis. Projeto político-pedagógico 
da escola: concepção, princípios e eixos norteadores. A gestão educacional decorrente da 
concepção do projeto político-pedagógico. Planejamento participativo: concepção, 
construção, acompanhamento e avaliação. A comunicação e a interação grupal no processo 
de planejamento: constituição de equipes, encontros e avaliações sistemáticas, capacitação 
de pessoal para o planejamento, constituição de grupos de estudo, aplicação de critérios na 
distribuição de tarefas, articulação com outros grupos sociais. O currículo e a construção do 
conhecimento. O processo de ensino-aprendizagem. Relação professor-aluno. Bases 
psicológicas da aprendizagem. Planejamento de ensino em seus elementos constitutivos: 
objetivos e conteúdos de ensino; métodos e técnicas e a multimídia educativa e a avaliação 
educacional. Metodologia de projetos: um caminho entre a teoria e a prática. 
Interdisciplinaridade e globalização do conhecimento. Análise de dificuldades, problemas e 
potencialidades no cotidiano escolar em sua relação com a sociedade concreta. Educação 
continuada dos profissionais da escola. A intencionalidade da avaliação no processo de 
apropriação e produção do conhecimento. A participação social do jovem e adulto na 
sociedade contemporânea. Alternativas de trabalho didáticos com jovens e adultos. A 
documentação pedagógica (planejamento, registro, avaliação). Projeto Político Pedagógico. 
Documento norteador e a Proposta Curricular do Município de Biguaçu. 
 
CARGO: PROFESSOR DE ARTES 
Histórico e metodologia do ensino de arte. A arte e a educação. O ensino da arte no 
currículo: legislação e prática. Arte e questões sociais da atualidade – temas transversais. O 
conhecimento artístico como produção e fruição. Arte, linguagem e comunicação. Teoria e 
prática em arte na escola. Elementos básicos das linguagens artísticas. Diversidade das 
formas de arte e concepções estéticas da cultura regional, nacional e internacional. O 
currículo de Arte no Ensino Fundamental. Documento norteador e a Proposta Curricular do 
Município de Biguaçu (Observação: poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os 
temas propostos). 
 
CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS 
A ciência como produção humana. Sociedade, ciência e tecnologia: concepções e 
implicações. O ensino de ciências no Brasil. O professor de ciências: formação e prática 
docente. Didática das ciências naturais: contribuições e reflexões. Metodologia do ensino de 
ciências. O ensino de ciências na educação básica. Os espaços de expressão científica na 
escola. O currículo das Ciências no Ensino Fundamental. Documento norteador e a Proposta 
Curricular do Município de Biguaçu (Observação: poderá ser solicitada interpretação de 
texto(s) sobre os temas propostos). 
 
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Objetivos e programas de Educação Física no ensino fundamental. Educação Física e a 
produção do conhecimento. Princípios pedagógicos que norteiam a prática da educação 
física, esporte e lazer. Jogos e desenvolvimento da criança. A função do planejamento e da 
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avaliação na docência em Educação Física. Formação do profissional de Educação Física. 
Corpo, movimento e socialização. Dimensões sociais do esporte. Iniciação esportiva: da 
aprendizagem motora ao treinamento técnico. Educação física, esporte e lazer na Legislação 
Brasileira. O currículo da Educação Física no Ensino Fundamental. Documento norteador e a 
Proposta Curricular do Município de Biguaçu (Observação: poderá ser solicitada 
interpretação de texto(s) sobre os temas propostos). 
 
CARGO: PROFESSOR DE ESPANHOL 
Metodologias e abordagens do ensino da Língua Espanhola no Brasil. O ensino das quatro 
habilidades: ler, falar, ouvir e escrever. A importância do ensino da língua espanhola para a 
vida na sociedade. A língua como forma de interação em sala de aula. O jogo discursivo na 
aula de leitura: Língua materna e Língua Espanhola. Espanhol instrumental: estratégias de 
leitura. O currículo do Espanhol no Ensino Fundamental (conteúdo e forma). Documento 
norteador e a Proposta Curricular do Município de Biguaçu (Observação: poderá ser 
solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos). 
NOTA: As questões serão formuladas em espanhol. 
 
CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA 
Cartografia no ensino fundamental. Geografia como possibilidade de leitura e compreensão 
do mundo; Relação dinâmica entre sociedade e natureza; Meio rural e meio urbano: 
produção e distribuição de riquezas; Brasil: população, diversidade natural, divisão geo-
econômica, campos, cidades, espaços em transformações; Dinâmica natural do planeta 
Terra. Mundo tecnológico e científico; A antiga e a nova ordem mundial; Geopolítica – 
Conflitos mundiais contemporâneos; o Estado de Santa Catarina e seus aspectos 
econômicos, crescimento demográfico; Didática e metodologia do ensino da Geografia. O 
currículo da Geografia no Ensino Fundamental. Documento norteador e a Proposta 
Curricular do Município de Biguaçu (Observação: poderá ser solicitada interpretação de 
texto(s) sobre os temas propostos). 
 
CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA 
Tempo e espaço como categoria histórica. Relações sociais de produção. Didática e 
metodologia da História. Movimentos sociais; globalização; capitalismo. Circuito do poder: 
democracia, participação, descentralização. Lutas sociais na América Latina, Argentina, 
Brasil e Chile. A escravidão reabilitada. Revolução Burguesa no Brasil. O Brasil na nova 
ordem geopolítica mundial – o mercosul; Cidadania e cultura no mundo contemporâneo; O 
currículo da História no Ensino Fundamental (conteúdo e forma). Documento norteador e a 
Proposta Curricular do Município de Biguaçu (Observação: poderá ser solicitada 
interpretação de texto(s) sobre os temas propostos). 
 
CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS 
Metodologias e abordagens do ensino da Língua Inglesa no Brasil. O ensino das quatro 
habilidades: ler, falar, ouvir e escrever. A importância do ensino da língua inglesa para a 
vida na sociedade. A língua como forma de interação em sala de aula. O jogo discursivo na 
aula de leitura: Língua materna e Língua Inglesa. Inglês instrumental: estratégias de 
leitura. O currículo do Inglês no Ensino Fundamental (conteúdo e forma). Documento 
norteador e a Proposta Curricular do Município de Biguaçu (Observação: poderá ser 
solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos). 
NOTA: As questões serão formuladas em inglês. 
 
CARGO: PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Conhecimentos lingüísticos: fonologia, morfossintaxe, semântica, ortografia. Oralidade e 
ensino. Prática sociais de leitura. Articulação entre a escrita e as diversas áreas do 
conhecimento. Leitura e interdisciplinaridade. Gramática: ensino e implicações. Diferentes 
tipos de texto. Didática e metodologia do ensino de Língua Portuguesa (conteúdo e forma). 
O currículo da Língua Portuguesa no Ensino Fundamental (conteúdo e forma). Documento 
norteador e a Proposta Curricular do Município de Biguaçu (Observação: poderá ser 
solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos). 
 
CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
A didática e a metodologia do ensino da Matemática: o significado de saber, ensinar, 
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aprender. O sistema de numeração. A Geometria: noções de espaço e forma. O ensino da 
Matemática com regras e significados. A resolução de problemas na organização do trabalho 
didático. A história da Matemática. O idioma da álgebra. Trigonometria. Grandezas e 
medidas. Tratamento da informação. Exponencial e logaritmo. Currículo de matemática do 
Ensino Fundamental (conteúdo e forma). Documento norteador e a Proposta Curricular do 
Município de Biguaçu (Observação: poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os 
temas propostos). 
 
CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL 
A educação infantil sob o paradigma da história - o momento histórico e o surgimento da 
educação infantil; A educação infantil e seu papel social hoje; Os dois grandes eixos da 
educação infantil - educar e cuidar; O cuidar como prática pedagógica: as necessidades das 
crianças de 0 a 6 anos; As características da criança de 0 a 6 anos sob a ótica social; A 
organização do tempo e do espaço na educação infantil; A Prática da Documentação 
Pedagógica na Educação Infantil; Princípios que fundamentam as práticas na educação 
infantil: pedagogia da infância, as diferentes dimensões humanas, direitos da infância e a 
relação creche-família; Legislações sobre educação infantil; As instituições de educação 
infantil como espaço de produção das culturas infantis; Mídia e Educação. Documento 
norteador e a Proposta Curricular do Município de Biguaçu (Observação: poderá ser 
solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos). 
 
CARGO: PROFESSOR ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL 
Educação especial: conceito e evolução. Aspectos históricos, políticos e sociais da educação 
especial no Brasil. Educação especial: tendências atuais. A questão da inclusão do portador 
de necessidades educativas especiais. Fundamentos e diretrizes da Educação Especial. 
Distúrbios de apredizagem e educação especial: perspectivas de compreensão e propostas 
de intervenção. Desafios para a educação especial frente aos novos paradigmas. Educação 
profissional e inserção do deficiente no mercado de trabalho. A sociedade, a escola e a 
família da criança com necessidades educacionais especiais. Documento norteador e a 
Proposta Curricular do Município de Biguaçu (Observação: poderá ser solicitada 
interpretação de texto(s) sobre os temas propostos). 
 
CARGO: PROFESSOR SÉRIES INICIAIS 
Alfabetização nos diferentes momentos históricos; A função social da alfabetização hoje; 
Alfabetização e letramento; As práticas da Língua Portuguesa: a leitura, a produção e 
escrita do texto, a análise lingüística e a sistematização do código; A função social da 
matemática hoje; A intencionalidade da avaliação no processo de apropriação e produção do 
conhecimento; Legislação de ensino; A participação social do jovem e adulto na sociedade 
contemporânea; Alternativas de trabalho didáticos com jovens e adultos; Mídia e Educação. 
Documento norteador e a Proposta Curricular do Município de Biguaçu (Observação: poderá 
ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos). 
 
CARGO: PSICOPEDAGOGO 
Especificidade e Conceituação da Psicopedagogia: Psicopedagogia como área conhecimento 
e de atuação. Ética do trabalho psicopedagógico. Fundamentos da prática: diferentes 
abordagens. Psicopedagogia e Áreas do Conhecimento: Desenvolvimento cognitivo e 
processos de pensamento lógico-matemático. Desenvolvimento emocional e afetivo e 
implicações na aprendizagem. Desenvolvimento e aprendizagem da leitura, escrita e 
matemática. Psicopedagogia e Contextos de Aprendizagem: Psicopedagogia e contexto 
familiar. Psicopedagogia e Educação: sociedade, diversidade, inclusão, tempos escolares. 
Psicopedagogia nos contextos: escola, clínica psicopedagógica, empresa e 
hospital.Fundamentos para o desenvolvimento do diagnóstico e da intervenção 
psicopedagógica. Fundamentos do diagnóstico psicopedagógico. Os instrumentos do 
diagnóstico psicopedagógico. Fundamentos da intervenção psicopedagógica. Recursos 
técnicos e materiais para o atendimento psicopedagógico. Projeto Político Pedagógico. 
Documento norteador e a Proposta Curricular do Município de Biguaçu. 
 
 
CARGO: SUPERVISOR ESCOLAR  
Evolução histórica e caracterização da Supervisão Escolar no Brasil. A ação do Supervisor na 
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construção da Escola Pública de qualidade. Supervisão Escolar e o trabalho coletivo na 
escola: Projeto Político Pedagógico. A supervisão Escolar e o Currículo. A ação do Supervisor 
Escolar na organização do trabalho. A função social e a Supervisão Escolar . a integração 
escola/comunidade e a Supervisão Escolar. O trabalho pedagógico e o Supervisor Escolar. O 
processo de avaliação escolar. O trabalho integrado entre os especialistas. Projeto Político 
Pedagógico. Documento norteador e a Proposta Curricular do Município de Biguaçu. 
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ANEXO II – CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 
 

ITEM 1: CARGOS, CARGA HORÁRIA, VAGAS, PRÉ-REQUISITOS 
(ESCOLARIDADE), REMUNERAÇÃO E TAXA DE INSCRIÇÃO. 

 
Grupo Ocupacional: ATIVIDADE DE NÍVEL SUPERIOR 
TAXA DE INSCRIÇÃO - R$ 60,00 

CARGOS C.H. VAGAS PRÉ-REQUISITOS SALÁRIO 

Administrador de 
Empresas 

30H/Sem 1 
Formação em nível de 
graduação em Administração 
e registro no órgão de classe. 

R$ 1.004,08 

Advogado 30H/Sem 2 
Formação em nível de 
graduação em  Direito e 
registro no órgão  de classe. 

R$ 1.004,08 

Arquiteto 30H/Sem 1 

Formação em nível de 
graduação em Arquitetura e 
Urbanismo e registro no órgão 
de classe. 

R$ 1.004,08 

Assistente Social 30H/Sem 7 
Formação em nível de 
graduação em Serviço Social e 
registro no órgão  de classe. 

R$ 1.004,08 

Bibliotecário 30H/sem 3 
Formação em nível de 
graduação em Biblioteconomia 
e registro no órgão de classe. 

R$ 1.004,08 

Bibliotecário 40H/sem 7 
Formação em nível de 
graduação em Biblioteconomia 
e registro no órgão de classe. 

R$ 1.338,78 

Biólogo 30H/Sem 1 
Formação em nível de 
graduação em Biologia e 
registro no órgão de classe. 

R$ 1.004,08 

Bioquímico 30H/Sem 6 
Formação em nível de 
graduação em Bioquímica e 
registro no órgão de classe. 

R$ 1.004,08 

Bioquímico 40H/Sem 3 
Formação em nível de 
graduação em Bioquímica e 
registro no órgão de classe. 

R$ 1.338,78 

Contador 30H/Sem 3 

Formação em nível de 
graduação em Ciências 
Contábeis e registro no órgão 
de classe. 

R$ 1.004,08 

Economista 30H/Sem 2 
Formação em nível de 
graduação em Economia e 
registro no órgão de classe. 

R$ 1.004,08 

Enfermeiro 30H/Sem 7 
Formação em nível de 
graduação em Enfermagem e 
registro no órgão de classe. 

R$ 1.004,08 

Enfermeiro 40H/Sem 3 
Formação em nível de 
graduação em Enfermagem e 
registro no órgão de classe. 

R$ 1.338,78 

Engenheiro 
Agrônomo 

30H/Sem 3 
Formação em nível de 
graduação em Agronomia e 
registro no órgão de classe. 

R$ 1.004,08 

Engenheiro 
Ambiental 

30H/Sem 1 

Formação em nível de 
graduação em Engenharia 
Ambiental e registro no órgão 
de classe. 

R$ 1.004,08 
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Engenheiro Civil 30H/Sem 10 

Formação em nível de 
graduação em Engenharia 
Civil e registro no órgão de 
classe. 

R$ 1.004,08 

Engenheiro 
Florestal 

30H/Sem 1 

Formação em nível de 
graduação em Engenharia 
Florestal e registro no órgão 
de classe. 

R$ 1.004,08 

Engenheiro 
Sanitarista 

30H/Sem 1 

Formação em nível de 
graduação em Engenharia 
Sanitária e registro no órgão 
de classe. 

R$ 1.004,08 

Farmacêutico 30H/Sem 2 
Formação em nível de 
graduação em Farmácia e 
registro no órgão de classe. 

R$ 1.004,08 

Fiscal de Tributos 
2 

30H/Sem 5 Formação em nível superior e 
registro no órgão de classe. 

R$ 1.004,08 

Fisioterapeuta 30H/Sem 3 
Formação em nível de 
graduação em Fisioterapia e 
registro no órgão de classe. 

R$ 1.004,08 

Fonoaudiólogo 30H/Sem 5 
Formação em nível de 
graduação em Fonoaudiologia 
e registro no órgão de classe. 

R$ 1.004,08 

Jornalista 30H/Sem 2 
Formação em nível de 
graduação em Jornalismo e 
registro no órgão de classe. 

R$ 1.004,08 

Médico 20H/Sem 21 
Formação em nível de 
graduação em Medicina e 
registro no órgão de classe. 

R$ 1.004,08 

Médico 
Emergência 

20H/Sem 3 
Formação em nível de 
graduação em Medicina e 
registro no órgão de classe. 

R$ 2.008,16 

Médico 
Emergência 

30H/Sem 1 
Formação em nível de 
graduação em Medicina e 
registro no órgão de classe. 

R$ 3.012,24 

Médico 
Especialista 
Cardiologista 

20H/Sem 1 

Formação em nível de 
graduação em Medicina e 
residência médica ou Título de 
Especialista na especialidade e 
registro no órgão de classe. 

R$ 2.000,00 

Médico 
Especialista 
Ginecologista 

20H/Sem 2 

Formação em nível de 
graduação em Medicina e 
residência médica ou Título de 
Especialista na especialidade e 
registro no órgão de classe. 

R$ 2.000,00 

Médico 
Especialista 
Oftalmologista 

20H/Sem 1 

Formação em nível de 
graduação em Medicina e 
residência médica ou Título de 
Especialista na especialidade e 
registro no órgão de classe. 

R$ 2.000,00 

Médico 
Especialista 
Ortopedista 

20H/Sem 1 

Formação em nível de 
graduação em Medicina e 
residência médica ou Título de 
Especialista na especialidade e 
registro no órgão de classe. 

R$ 2.000,00 
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Médico 
Especialista 
Pediatra 

20H/Sem 2 

Formação em nível de 
graduação em Medicina e 
residência médica ou Título de 
Especialista na especialidade e 
registro no órgão de classe. 

R$ 2.000,00 

Médico 
Especialista 
Psiquiatria 

20H/Sem 1 

Formação em nível de 
graduação em Medicina e 
residência médica ou Título de 
Especialista na especialidade e 
registro no órgão de classe. 

R$ 2.000,00 

Médico 
Plantonista 

Não 
poderá 

ultrapassar 
40H/Sem 

20 
Formação em nível de 
graduação em Medicina e 
registro no órgão de classe. 

R$ 217,80 
PLANTÃO DE 

6 HORAS 

Médico Veterinário 20H/Sem 5 

Formação em nível de 
graduação em Medicina 
Veterinária e registro no órgão 
de classe. 

R$ 1.004,08 

Nutricionista 30H/Sem 3 
Formação em nível de 
graduação em Nutrição e 
registro no órgão de classe. 

R$ 1.004,08 

Nutricionista 40H/Sem 1 
Formação em nível de 
graduação em Nutrição e 
registro no órgão de classe. 

R$ 1.338,78 

Odontólogo 20H/Sem 18 
Formação em nível de 
graduação em Odontologia e 
registro no órgão de classe. 

R$ 1.004,08 

Odontólogo 
Especialista 

20H/Sem 8 
Formação em nível de 
graduação em Odontologia e 
registro no órgão de classe. 

R$ 1.500,00 

Psicólogo 30H/Sem 9 
Formação em nível de 
graduação em Psicologia e 
registro no órgão de classe. 

R$ 1.004,08 

Terapeuta 
Ocupacional 

30H/Sem 1 

Formação em nível de 
graduação em Terapia 
Ocupacional e registro no 
órgão de classe. 

R$ 1.004,08 

Turismólogo 30H/Sem 1 Formação em nível de 
graduação em Turismo. 

R$ 1.004,08 

     
VAGAS RESERVADAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

Grupo Ocupacional: ATIVIDADE DE NÍVEL SUPERIOR 

TAXA DE INSCRIÇÃO - R$ 60,00 

CARGOS C. H. VAGAS PRÉ-REQUISITOS SALÁRIO 

Médico 20H/Sem 1 
Formação em nível de 
graduação em Medicina e 
registro no órgão de classe. 

R$ 1.004,08 

Médico 
Plantonista 

Não 
poderá 

ultrapassar 
40H/Sem 

1 
Formação em nível de 
graduação em Medicina e 
registro no órgão de classe. 

R$ 217,80 
PLANTÃO DE 

6 HORAS 

Odontólogo 20H/Sem 1 
Formação em nível de 
graduação em Odontologia e 
registro no órgão de classe. 

R$ 1.004,08 
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ITEM 2: ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS. 

 
CARGO: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Desenvolver atividades de planejamento, organização e 
supervisão de serviços, rotinas e procedimentos administrativos e demais atribuições 
cometidas pelo titular da pasta. 
 
CARGO: ADVOGADO  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Assessoramento jurídico ao gabinete do Prefeito e Secretarias 
Municipais e demais atribuições cometidas pelo titular da pasta. 
 
CARGO: ARQUITETO 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Elaborar, executar e dirigir atividades referentes a edificações, 
conjuntos arquitetônicos e monumentos, arquitetura paisagística e de interiores, 
planejamento físico, local, urbano e regional e demais atribuições cometidas pelo titular da 
pasta. 
 
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Desempenhar funções específicas à sua habilitação, seguindo 
orientações do titular da pasta. 
 
CARGO: BIBLIOTECÁRIO  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Executar tarefas específicas, segundo orientação da Direção da 
Biblioteca e demais atribuições cometidas pelo titular da pasta. 
 
CARGO: BIÓLOGO  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Exercer atividades, compatíveis com sua formação, previstas 
em lei, regulamento ou por determinação de superiores hierárquicos. 
 
CARGO: BIOQUÍMICO  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Exercer atividades, compatíveis com sua formação, previstas 
em lei, regulamento ou por determinação de superiores hierárquicos. 
 
CARGO: CONTADOR  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Elaborar a proposta orçamentária do Município e exercer o 
controle patrimonial e financeiro da Prefeitura e demais atribuições cometidas pelo titular da 
pasta. 
 
CARGO: ECONOMISTA  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Desempenhar atividade de execução qualificada, sob 
supervisão superior, de trabalhos relacionados com a análise econômica e demais 
atribuições cometidas pelo titular da pasta. 
 
CARGO: ENFERMEIRO  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Exercer funções específicas de enfermagem, obedecendo ao 
que foi definido pelo titular da pasta. 
 
CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Elaborar métodos e técnicas de cultivo de acordo com tipos de 
solo e clima. Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, 
regulamento ou por determinação de superiores hierárquicos.  
 
CARGO: ENGENHEIRO AMBIENTAL  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Exercer funções específicas de Engenheiro Ambiental. Exercer 
outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por 
determinação de superiores hierárquicos. 
 
CARGO: ENGENHEIRO CIVIL  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Elaborar projetos; executar e dirigir obras civis; elaborar 



 

 28

orçamentos de custos e outras tarefas afins, seguindo orientações do titular da pasta. 
 
CARGO: ENGENHEIRO FLORESTAL  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Exercer funções específicas de Engenheiro Florestal. Exercer 
outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por 
determinação de superiores hierárquicos. 
 
CARGO: ENGENHEIRO SANITARISTA  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Executar as tarefas compatíveis e atinentes a sua formação, 
seguindo política de ação da pasta.  
 
CARGO: FARMACÊUTICO  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Exercer funções específicas de Farmacêutico. Exercer outras 
atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por 
determinação de superiores hierárquicos. 
 
CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS 2 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Executar atividades relacionadas à auditoria e à fiscalização de 
tributos. Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, 
regulamento ou por determinação de superiores hierárquicos.  
 
CARGO: FISIOTERAPEUTA  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Exercer funções específicas de fisioterapia. Exercer outras 
atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por 
determinação de superiores hierárquicos. 
 
CARGO: FONOAUDIÓLOGO  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Exercer funções específicas de Fonoaudiólogo. Exercer outras 
atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por 
determinação de superiores hierárquicos. 
 
CARGO: JORNALISTA  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Coordenar, planejar e executar atividades de jornalismo em 
âmbito interno e externo. Desenvolver outras atividades afins determinadas pelo titular da 
pasta. 
 
CARGO: MÉDICO, MÉDICO DE EMERGÊNCIA, MÉDICO ESPECIALISTA CARDIOLOGISTA, 
MÉDICO ESPECIALISTA GINECOLOGISTA, MÉDICO ESPECIALISTA OFTALMOLOGISTA, 
MÉDICO ESPECIALISTA ORTOPEDISTA, MÉDICO ESPECIALISTA PEDIATRA, MÉDICO 
ESPECIALISTA PSIQUIATRIA E MÉDICO PLANTONISTA 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Exercer funções médicas de acordo com o estabelecido pelo 
titular da pasta. Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, 
regulamento ou por determinação de superiores hierárquicos. 
 
CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Prestar assistência médica veterinária junto aos produtores, 
seguindo política de ação da pasta. Exercer outras atividades, compatíveis com sua 
formação, previstas em lei, regulamento ou por determinação de superiores hierárquicos. 
 
CARGO: NUTRICIONISTA  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Planeja, coordena e supervisionar serviços e programas de 
nutrição clínica, ambulatorial, administração de serviços de alimentação, saúde pública e 
educação. Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, 
regulamento ou por determinação de superiores hierárquicos.  
 
CARGO: ODONTÓLOGO E ODONTÓLOGO ESPECIALISTA 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Exercer funções odontológicas de acordo com o definido pelo 
titular da pasta.  Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em 
lei, regulamento ou por determinação de superiores hierárquicos. 
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CARGO: PSICÓLOGO  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Executar serviços de psicologia: desenvolvendo diagnóstico 
psico-social. Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, 
regulamento ou por determinação de superiores hierárquicos. 
 
CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Exercer funções específicas de Terapeuta Ocupacional. Exercer 
outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por 
determinação de superiores hierárquicos. 
 
CARGO: TURISMÓLOGO 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Planejar, orientar e executar trabalhos que visem ao 
desenvolvimento turístico do Município. Exercer outras atividades, compatíveis com sua 
formação, previstas em lei, regulamento ou por determinação de superiores hierárquicos. 
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ITEM 3: PROVAS E PROGRAMAS 

 
Atenção: 

A legislação municipal pode ser obtida no site www.leismunicipais.com.br. 
Devem ser consideradas as alterações de qualquer legislação, até 30 de junho de 2007. 

 
Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais – 15 questões  
(Comum a todos os cargos) 
 
Língua Portuguesa – 8 (oito) questões 
Ortografia. Acentuação. Flexão nominal e verbal. Classes de palavras. Pronomes: emprego, 
formas de tratamento e colocação. Tempos e modos verbais. Vozes do verbo. Concordância 
nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Crase. Pontuação. Significação das palavras. 
Homônimos e parônimos. Emprego de maiúsculas e minúsculas. Redação. Compreensão e 
interpretação de texto. 
 
Noções de Informática – 3 (quatro) questões 
Conceitos básicos. Software, hardware e redes. Noções de Microsoft Windows XP. Editor de 
texto Microsoft Word. Planilha Eletrônica Microsoft Excel. Conceitos de Internet e Intranet. 
Internet Explorer. Correio eletrônico. Cópias de segurança (backup). Conceito e organização 
de arquivos (pastas/diretórios). Tipos de arquivos. Noções básicas de armazenamento de 
dados.   
 
Atualidade e Aspectos Sócio-Econômicos -  4 (três) questões 
Notícias atuais veiculadas na mídia escrita, falada e televisada. Realidade sócio-econômica 
de Biguaçu e de Santa Catarina. 
 
Prova Objetiva de Conhecimento Especializado – 15 Questões 
 
CARGO: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 
Administração: abordagens clássica, humanística, neoclássica, estruturalista, 
comportamental, sistêmica e contingencial. Introdução a administração, funções do 
administrador, planejamento, organização, direção; liderança e controle, perspectiva 
contemporânea da administração. Gestão ambiental e responsabilidade social: gestão da 
qualidade, princípios, tipos de organizações e seus diferentes impactos ambientais, modelos 
e estratégias de gestão ambiental, formação de recursos humanos e gestão ambiental, ética 
nas organizações administração de pessoal, recrutamento e seleção, modelagem de cargos, 
treinamento e desenvolvimento, higiene e qualidade de vida no trabalho, administração de 
materiais e recursos patrimoniais; licitações; tipos de negócios e métodos de tributação; o 
valor do dinheiro no tempo; risco e retorno; método de avaliação; orçamento de capital; 
métodos de orçamento; custo de capital; decisões de investimentos; fontes de capital; 
capital de giro; ativos financeiros; planejamento financeiro e administração do capital de 
giro. Direito Administrativo - Administração pública. Conceito, natureza e fins. Princípios 
básicos: legalidade, moralidade, finalidade e publicidade. Poderes administrativos: 
vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentador e de policia. Atos 
administrativos. Requisitos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Mérito do ato 
administrativo. Atos de direito privado praticados pela administração. Procedimento 
administrativo. Atributos do ato administrativo: presunção de legitimidade, imperatividade e 
auto-executoriedade. Contratos administrativos. Peculiaridades. Alteração e rescisão 
unilateral. Equilíbrio econômico-financeiro. Reajustamento de preços e tarifas. Interpretação 
e aplicação e penalidades contratuais. Cláusulas essenciais. Licitação Pública. Princípios e 
finalidade. Objeto. Obrigatoriedade. Dispensa. Inexigibilidade. Procedimento: edital, 
convite, recebimento da documentação e proposta, habilitação, julgamento das propostas, 
adjudicação e homologação, anulação e revogação. Modalidades de licitação pública: 
concorrência, tomadas de preços, convite, concurso e leilão. Registros cadastrais. Admissão 
Indireta,. Autarquias. Empresas públicas. Sociedades de economia mista. Fundações 
instituídas pelo Poder Público. Servidores públicos: Competência para organizar o 
funcionalismo. Cargos e funções. Criação. Direito dos servidores. Vencimentos e vantagens 
pecuniárias. Adicionais e gratificações. Deveres. Restrições funcionais. Responsabilidade: 
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administrativa, civil e criminal. Meios de punição: seqüestro, perdimento e confisco de bens, 
enriquecimento ilícito, abuso de autoridade. Responsabilidade civil do administrador. Noções 
de Informática 

 
CARGO: ADVOGADO 
Direito Constitucional – A constituição Federal de 1988 e a Constituição do Estado de Santa 
Catarina de 1989. Princípios fundamentais. Poder constituinte originário e poder constituinte 
derivado. Revisão constitucional. Supremacia da Constituição. Controle da 
constitucionalidade das leis e dos atos normativos: Difuso e concentrado. Ação de 
constitucionalidade.  Inconstitucionalidade por omissão. Inconstitucionalidade face à 
Constituição Federal e Constituição Estadual. Organização dos Poderes. Mecanismos de 
Freios e contrapesos. Estado democrático de direito. Poder Legislativo Federal. Estrutura e 
Organização. Funcionamento de competências. Estatuto dos congressistas: prerrogativas, 
direitos e incompatibilidades. Sistema orçamentário,. Princípios constitucionais 
orçamentários. Lei orçamentária. Fiscalização financeira e orçamentária. Sistemas de 
controle da execução orçamentária interno e externo. Tribunal de Contas. Poder Legislativos 
Estadual. Estrutura e organização. Funcionamento e atribuições. Prerrogativas, direito e 
incompatibilidades dos parlamentares. Processo legislativo estadual. Iniciativa. Emendas. 
Votação, sanção, veto, promulgação e publicação da lei. Medida provisória. Fiscalização 
contábil, financeira e orçamentária. Tribunal de Contas. Poder Executivo Estadual. Eleição 
do Governador. Substituição e sucessão. Atribuições, crimes, processo, julgamento, perda 
do mandato, prerrogativa e direitos. Secretários de Estado. Atribuições, processo e 
julgamento. Poder Judiciário Estadual. Competência do Tribunal de Justiça das Varas da 
Fazenda Pública. Constituição Estadual. Regimento do tribunal de Justiça. Código de Divisão 
e organização Judiciária. Princípios constitucionais do regime jurídico dos servidores 
públicos, civis e militares. Acessibilidade aos cargos, estabilidade, equiparações e 
vinculações, aposentadoria. Contratação temporária, exercício de mandato coletivo, 
demissão e reintegração. Os direitos e garantias fundamentais. Direitos individuais e 
coletivos. Direitos sociais. Das garantias constitucionais, princípio da igualdade, legalidade, 
direito adquirido, ato jurídico perfeito, a coisa julgada, a proteção jurisdicional e as 
garantias de ordem criminal. Os remédios constitucionais: habeas corpus, mandado de 
segurança, ação popular, direito de petição, habeas data e mandato de injunção. Direito 
constitucional internacional. Eficácia de normas infraconstitucionais do sistema 
constitucional anterior. Princípio da recepção. Disposições constitucionais gerais e 
disposições transitórias. Direito Administrativo - Administração pública. Conceito, natureza e 
fins. Princípios básicos: legalidade, moralidade, finalidade e publicidade. Poderes 
administrativos: vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentador e de 
policia. Atos administrativos. Requisitos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. 
Mérito do ato administrativo. Atos de direito privado praticados pela administração. 
Procedimento administrativo. Atributos do ato administrativo: presunção de legitimidade, 
imperatividade e auto-executoriedade. Contratos administrativos. Peculiaridades. Alteração 
e rescisão unilateral. Equilíbrio econômico-financeiro. Reajustamento de preços e tarifas. 
Interpretação e aplicação e penalidades contratuais. Cláusulas essenciais. Licitação Pública. 
Princípios e finalidade. Objeto. Obrigatoriedade. Dispensa. Inexigibilidade. Procedimento: 
edital, convite, recebimento da documentação e proposta, habilitação, julgamento das 
propostas, adjudicação e homologação, anulação e revogação. Modalidades de licitação 
pública: concorrência, tomadas de preços, convite, concurso e leilão. Registros cadastrais. 
Admissão Indireta,. Autarquias. Empresas públicas. Sociedades de economia mista. 
Fundações instituídas pelo Poder Público. Servidores públicos: Competência para organizar 
o funcionalismo. Cargos e funções. Criação. Direito dos servidores. Vencimentos e 
vantagens pecuniárias. Adicionais e gratificações. Deveres. Restrições funcionais. 
Responsabilidade: administrativa, civil e criminal. Meios de punição: seqüestro, perdimento 
e confisco de bens, enriquecimento ilícito, abuso de autoridade. Responsabilidade civil do 
administrador. Responsabilidade por atos legislativos e judiciais. Ação de reparação de 
danos e ação regressiva. Recursos administrativos. Pedido de reconsideração. Prescrição 
administrativa. Espécies de processo administrativo. Princípios informadores. Fases do 
Processo administrativo. Sindicância. Direito Processual Civil – Da jurisdição e da ação. Das 
partes e dos procuradores. Da capacidade processual: dos deveres das partes e dos seus 
procuradores. Da responsabilidade das partes por dano processual. Das despesas e das 
multas.  Ministério Público. Dos órgãos judiciários e dos auxiliares da Justiça.  Da 
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competência: internacional, interna, funcional e territorial. Da modificação da competência. 
Da declaração de incompetência. Dos prazos. Disposições gerais. Da verificação dos prazos 
e das penalidades. Da comunicação dos atos. Disposições gerais. Das cartas. Das citações. 
Das intimações. Das nulidades. Da distribuição e do registro. Do valor da causa.  Do 
procedimento ordinário. Petição inicial. Requisitos.  Do  indeferimento da petição inicial.  Da 
resposta do réu.  Disposições gerais.  Da contestação. Das exceções.  Da incompetência. 
Dos recursos.  Disposições gerais. Apelação, agravo de instrumentos, embargos, 
infringentes, embargos de declaração. Da ordem dos processos no tribunal. Da execução 
em geral: das partes, da competência, do inadimplemento do devedor, do título executivo, 
da responsabilidade patrimonial, das disposições gerais e da liquidação de sentença. 
Execução contra a Fazenda pública. Embargos do devedor. Ação de desapropriação. Ação 
popular. Lei No 1.533, de 31.12.51, Lei No 5.021, de 09.06.66. Ação de despejo contra a 
fazenda pública. Direito Penal – A norma: conteúdo, fontes. A anterioridade da lei penal: 
histórico, importância. A lei no tempo: irretroatividade e retroatividade da lei penal. 
Compreensão de lei mais benigna. Leis intermediárias e temporárias. Tempo do crime. A lei 
penal no espaço. Princípios gerais. Conceito de território e Extraterritorialidade. Sentença 
penal estrangeira. Lugar do crime. Tipos de ação penal: pública e privada. Ação penal 
pública condicionada. A queixa e a representação. Crimes contra a fé pública: moeda falsa, 
falsidade de títulos e outros papéis públicos. Falsidade documental. Crimes contra a 
administração pública: crimes contra a administração pública praticados por funcionários, 
crimes contra a administração pública praticados por particulares. Execução Fiscal. Conceito 
de imposto, taxa e contribuição de melhoria. Noções de Informática 

 
CARGO: ARQUITETO  
Legislações específicas de zoneamento e utilização do solo no Município de Biguaçu. Lei 
Orgânica do Município de Biguaçu (artigos que tratam da legislação urbanística). Estatuto 
das Cidades. Elaboração e execução de projetos arquitetônicos e urbanísticos. Processo de 
projeto: características básicas e tipos de projetos; Planos e projetos urbanísticos: planos 
urbanísticos; projetos de desenho urbano, loteamentos, remembramentos e 
desmembramentos de terrenos. Projetos de edificações e complementares: projetos de 
instalações hidro-sanitárias, elétricas e telefônicas, de gás, de proteção contra incêndio, de 
coleta de lixo, de conforto ambiental e de luminotécnica. Projetos de paisagismo; projetos 
de reforma. Fases de projetos: estudo preliminar, anteprojeto; projeto de aprovação; 
projeto de execução, Documentação técnica e ART. Coordenação e compatibilizarão de 
projetos; Garantia e controle da quantidade do projeto e da obra. Especificação e 
contratação de projetos, obras e serviços de construção e demolição. Contratação de 
serviços: Contrato, responsabilidade e garantia, licenças, aprovações e franquias. Plano 
mestre e cronograma mestre, cronograma físicos e financeiros; fluxo de caixa; programação 
de pessoal, materiais equipamentos; sistemática de apropriação de quantitativos físicos e 
de custos; controle físico e de custos; análise de resultados; garantia e controle da 
qualidade dos serviços. Quantificação e orçamentação de insumos de projetos, obras e 
serviços. Finalização da construção: recebimento dos serviços; desmobilização de pessoal, 
remoção e destinação das instalações transitórias; medidas de garantia da integridade da 
obra; vistorias, perícias, avaliações, arbitramento, laudos e pareceres técnicos. Código de 
Obras e Edificações. Noções de Informática. 
 
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL  
Políticas Sociais Públicas no Brasil. A evolução histórica do Serviço Social no Brasil. As 
influências européia e norte-americana. O movimento de reconceitualização do Serviço 
Social no Brasil e na América Latina. Construção do conhecimento na trajetória histórica da 
profissão. As questões teórico-metodológicas do Serviço Social: métodos, instrumentais 
técnicos-operativos. A pesquisa social e sua relação com a prática do Serviço Social. Serviço 
Social e Assistência Social: trajetória, história e debate contemporâneo. Planejamento e 
administração no Serviço Social: tendências, os aspectos da prática profissional e a prática 
institucional. O processo de trabalho no Serviço Social. Interdisciplinariedade. Movimentos 
sociais. Terceiro Setor. Fundamentos Legais: Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei 
Orgânica da Assistência Social. Código de Ética do Assistente Social. Seguridade Social. 
Sistema Único de Saúde. Sistema Único de Assistência Social. Estatuto do Idoso. Lei Federal 
N.º 8.662/93 (Lei que regulamenta a profissão do Assistente Social). Noções de Informática 
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CARGO: BIBLIOTECÁRIO  
Documentação: conceitos básicos e finalidades da documentação, normalização de 
documentação. Caracterização dos documentos. Indexação. A profissão do bibliotecário – 
legislação. CLASSIFICAÇÃO DECIMAL DE DEWEY (CDD) e/ou CLASSIFICAÇÃO UNIVERSAL 
(CDU). Catalogação (AACR),tipos e funções do catálogo. Catalogação descritiva. Problemas de 
entrada e remissivas. Problemas de cabeçalhos de pessoas e entidades coletivas. Organização 
e administração da biblioteca – OAB. Teorias da OAB. Estrutura organizacional. Planejamento 
de bibliotecas e sistemas de informação. Política de seleção e processo de aquisição em 
bibliotecas. Referência: fontes de informação. Estratégia de busca da informação. Estudo do 
usuário. Disseminação da informação. Automação: fundamentos e instrumentos de análise de 
sistemas. Planejamento da automação. Principais sistemas de informação automatizados 
nacionais e internacionais. O papel do bibliotecário, no contexto da Biblioteca Escolar. A 
Biblioteca como apoio técnico – pedagógico das atividades docentes e discentes. Princípios e 
Diretrizes do Bibliotecário Público. Funções e objetivos da Biblioteca Escolar. Integração: 
Biblioteca/ Escola. Portaria n 490, de 19/09/88 – Diário Of. da União de 20/09/88, seção 1, 
p.18.046. Aprova o Programa Nacional de Salas de Leitura Bibliotecas Escolares. O 
Bibliotecário escolar visto como educar. Biblioteca Escolar: Estrutura e funcionamento. 
Como utilizar o potencial da biblioteca na escola. O livro enquanto principal janela para o 
conhecimento frente à hegemonia da comunicação eletrônica.  A leitura como função 
terapêutica: biblioterapia. A biblioteca e a pesquisa escolar. A pesquisa escolar e a internet. 
Noções de Informática 
 
CARGO: BIÓLOGO 
O método científico. Técnicas laboratoriais: microscopia, preparação de lâminas, coleta e 
dissecação de materiais, etc. Seres vivos: classificação, características, estrutura e funções. 
Dinâmica dos ecossistemas. Populações e comunidades. Biosfera e os biociclos. Seres vivos 
e suas relações. Regiões fitogeográficas de Santa Catarina e do Brasil. Parques florestais e 
reservas biológicas de Santa Catarina e do Brasil. Desequilíbrios ecológicos: poluentes e 
poluição, tipos doenças, etc. Conferências mundiais sobre o meio ambiente. Controle 
Ambiental: O estabelecimento de padrões de qualidade ambiental. O zoneamento 
ambiental. A avaliação de impacto ambiental – EIA. O relatório de impacto ambiental – 
RIMA. O licenciamento ambiental e a revisão de atividades efetivas ou potencialmente 
poluidoras – LAP, LAI, LAO. A criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelos 
poderes públicos, federal, estadual e municipal, denominadas áreas naturais protegidas. O 
Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente. Os cadastros técnicos federais: a) 
de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental; b) de Atividades potencialmente 
poluidoras e/ou utilizadoras dos recursos ambientais. As penalidades disciplinares ou 
compensatórias ao não cumprimentos das medidas necessárias à preservação ou correção 
da degradação ambiental. O Relatório de Qualidade do meio Ambiente e sua divulgação pelo 
IBAMA. As legislações pertinentes. Limnologia. Águas Continentais: características do Meio, 
Compartimentos e Comunidades. Etapas do Metabolismo do Ecossistema Aquático. 
Recuperação de Ecossistemas lacustre. Eutrofização artificial. Ecologia. Ecossistema. Ciclos 
bigeoquímicos. Ecologia de populações, interações entre as espécies; metapopulações. 
Classificação de comunidades. Biodiversidade - métodos de mensuração. Biodiversidade: 
padrões biogeográficos. Nicho ecológico e a estrutura de comunidades. Efeito da predação 
sobre a estrutura das comunidades. Sucessão ecológica. Desenvolvimento e Evolução no 
Ecossistema. Estatística aplicada à biologia. Variáveis e gráficos. Parâmetros. Probabilidade.  
Mangue. Ambiente, fauna e flora. Noções básicas de Aqüicultura. Infra-estrutura. Tipos de 
manejo. Espécies permitidas para cultivo na região do município de Biguaçú. Formas de 
controle ambiental. Biologia da Conservação. Ameaças à diversidade Biológica. Conservação 
de populações e espécies. Conservação de comunidades. Conservação e Desenvolvimento 
sustentável. Gestão Ambiental e Desenvolvimento sustentável. Princípios de Gestão 
Ambiental. Modelo de Gestão Ambiental. Manejo de Fauna Silvestre. Conceituação e 
objetivo do manejo da fauna. Instrumentação das técnicas de manejo. Tipos de criadouro, 
técnicas de criação. Zoologia. Os animais e seu ambiente. Biosfera e distribuição animal. 
Ecologia animal. Legislação: Meio Ambiente na Constituição Federal. Lei n º 9.605/1998 - 
Lei de Crimes Ambientais. Resolução CONAMA n º 237 de 1997 - Regulamenta o 
Licenciamento ambiental. Lei n º 6.938, de 31 de agosto de 1981 - Dispõe sobre a Política 
Nacional do Meio Ambiente. Lei n º 9.985 de 2000 - Sistema de Unidades de conservação. 
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Lei n º 9.433 de 1997 - Política Nacional de Recursos Hídricos. Resolução CONAMA n º 001 
de 1986 - Critérios básicos e diretrizes gerais para o Relatório de Impacto Ambiental - 
RIMA. Noções de Informática 
 
 
CARGO: BIOQUÍMICO  
Misturas e soluções. Reações em soluções aquosas. Ácidos e bases. Equilíbrio físico, 
equilíbrio químico, equilíbrio aquoso. Hidrocarbonetos. Compostos oxigenados. Reações de 
compostos orgânicos. Pesticidas, herbicidas, inseticidas organoclorados e hidrocarbonetos 
aromáticos. Bioquímica - Normas técnicas de coleta, armazenamento e transporte de 
amostras destinadas à análise laboratorial. Lavação, desinfecção e esterilização de 
materiais: conceitos, importância e processamento. Produção e utilização de meios de 
cultura e reagentes: cuidados no preparo e armazenamento; controle de eficiência e 
esterilização. Microbiologia: Noções gerais sobre morfologia, fisiologia e genética bacteriana. 
Taxonomia bacteriana. Condições gerais sobre cultivo de microorganismos. Microbiologia: 
Fundamentos. Técnicas e interpretação de resultados. Análises eletrométricas. Pesagem e 
medidas de volume. Separações: filtração, cristalização, destilação, cromatografia, 
extração, troca iônica. Métodos Analíticos: Escalas de trabalho em química analítica. 
Métodos gravimétricos. Métodos volumétricos: ácido-base, redox e compleximétricos. 
Métodos eletrométricos: potenciometria (elétrodos íon-seletivos), eletrogravimetria, 
conditutometria, coulometria, amperometria, polarografia, voltametria. Técnicas analíticas 
utilizadas no controle da poluição ambiental. Qualidade das águas. Produtos químicos 
utilizados no tratamento da água. Processos, operações e tecnologias de tratamento de 
água. Procedimentos para realização de ensaios de tratabilidade de águas de 
abastecimento. Processos de tratabilidade e disposição final de resíduos líquidos e sólidos. 
Sistemas de abastecimento e distribuição de água. Caracterização de efluentes. 
Saneamento e meio ambiente. Fontes e rotas de aporte de contaminantes em recursos 
hídricos. Esgotos sanitários: sistemas de coleta e tratamento. Poluição ambiental. 
Saneamento e saúde pública. Saneamento e planejamento urbano. Procedimentos 
necessários à implementação de serviços de saneamento. Ecologia. Meio ambiente, ciclos 
biogeoquímicos: ciclo da água, ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio, ciclo do fósforo, ciclo do 
enxofre. Doenças e problemas de poluição. Análise de coliformes fecais. Balneabilidade da 
água. Tipos comuns de poluição química: metais pesados, contaminação do solo, 
contaminação da água. Qualidade do ar. Efeito dos poluentes sobre os seres vivos. Fontes 
móveis de poluição e fonte estacionária. Método de determinação de OD, DBO, DQO. 
Princípios e aplicações. Técnicas analíticas: cromatografia líquida, gasosa. Química - 
Aspectos Teóricos Gerais: Reações e equações químicas: representação e ajuste de 
coeficientes. Concentração das soluções: grau de ionização/dissociação . Conversões, 
diluições, misturas de soluções. Neutralizações e hidrólises. Produtos de solubilidade e 
precipitação. Indicadores químicos. Análises volumétricas. Análises eletrométricas. Pesagem 
e medidas de volume. Separações: filtração, cristalização, destilação, cromatografia, 
extração, troca iônica. Métodos Analíticos: Escalas de trabalho em química analítica. 
Métodos gravimétricos. Métodos volumétricos: ácido-base, redox e compleximétricos. 
Métodos eletrométricos: potenciometria (elétrodos íon-seletivos), eletrogravimetria, 
conditutometria, coulometria, amperometria, polarografia, voltametria. Métodos óticos: 
fotometria de chama (emissão), colorimetria, fotocolorimetria e espectrofotometria visível, 
UV e absorção atômica, turbidimetria/nefelometria. Automação em química analítica: 
autoanalisadoras e FIA. Noções de Informática 
 
CARGO: CONTADOR 
Normas gerais de Contabilidade Pública. Leis 4.330/64; 101/2000; 9666/93 e suas 
alterações; Instruções normativas do Tribunal de Contas de Santa Catarina; Normas gerais 
do Conselho Federal de Contabilidade – CFC. Orçamento público: conceitos e princípios. 
Objetivos da Política Orçamentária. Orçamento público no Brasil. O ciclo orçamentário. 
Orçamento-programa. Planejamento do orçamento-programa. Orçamento na Constituição 
de 1988: Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual; Plano Plurianual. 
Conceituação e classificação da Receita Pública. Classificação Orçamentária da Receita 
Pública por categoria econômica no Brasil. Classificação dos Gastos Públicos segundo 
finalidade, natureza e agente (classificação funcional e econômica). Tipos de créditos 
Orçamentários. Contas dos Balanços Orçamentários, Financeiro e Patrimonial. O 
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financiamento dos gastos públicos - tributação e equidade. Princípios teóricos da tributação; 
tipos de tributos; neutralidade, regressividade e progressividade. Agentes Públicos que 
interferem nas políticas públicas no Brasil. Federalismo Fiscal. Conceitos Básicos de 
Matemática Financeira. Razão e proporção, porcentagem, Juros Simples, Juros Compostos, 
Descontos Simples e Descontos Compostos. Capitalização Simples. Anuidades.- Estrutura 
Conceitual Básica da Contabilidade. Princípios Fundamentais. Equação Fundamental do 
Patrimônio. Fatos contábeis e suas variações patrimoniais. Sistemas de contas. Operações 
de aquisição, venda e recebimentos de Ativos. Operações de origem e liquidação de 
passivos. Operações geradoras de Receitas, Custos e Despesas. Critérios de avaliação dos 
componentes patrimoniais. Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial e Plano de 
Contas. Legislação Tributária: IRRF, ICMS, Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Participações 
Governamentais: PIS, PASEP e COFINS. Créditos Tributários. Tributos diretos e indiretos. 
Certidões Negativas: Requisitos, prazos de validade e efeitos. Impostos e contribuições 
incidentes sobre folha de pagamento. - Lei Federal nº 8.429/92 – Lei de Improbidade 
Administrativa. Lei Federal nº 10.028/00 – Lei de Crimes Fiscais. Lei Federal nº 4.320/64. 
Lei Federal Complementar nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei Orgânica do 
Município. Direito Administrativo - Administração pública. Conceito, natureza e fins. 
Princípios básicos: legalidade, moralidade, finalidade e publicidade. Poderes administrativos: 
vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentador e de policia. Atos 
administrativos. Requisitos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Mérito do ato 
administrativo. Atos de direito privado praticados pela administração. Procedimento 
administrativo. Atributos do ato administrativo: presunção de legitimidade, imperatividade e 
auto-executoriedade. Contratos administrativos. Peculiaridades 
  
CARGO: ECONOMISTA 
Macroeconomia: Natureza e objetivos da Macroeconomia. Contas Nacionais. Teoria Clássica 
e Neoclássica. Macroeconomia Keynesiana. Modelo IS/LM. Oferta Agregada. Macroeconomia 
com a economia aberta. Dívida e Déficit públicos e mercado financeiro. Inflação; Política e 
Planejamento Econômico: Política Econômica. Processo de Planejamento Econômico. 
Instrumentos de Política Econômica. Experiência Brasileira de Planejamento;  Economia 
Brasileira: Finanças Públicas: Evolução das funções do governo. Objetivos da intervenção 
governamental na economia. Despesas públicas. Financiamento dos gastos públicos. 
Receitas Públicas. Política fiscal. Orçamento público: princípios, diretrizes e processo 
orçamentário; métodos, técnicas e instrumentos do orçamento público. Normas legais 
aplicáveis ao Orçamento Público. Leis Orçamentárias: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 
Orçamentária, Lei Orçamentária Anual: elaboração, acompanhamento e aprovação do 
projeto de Lei Orçamentária, processo orçamentário, créditos adicionais, especiais, 
extraordinários, ilimitados e suplementares. Dívida Ativa. Sistema Tributário Nacional no 
Brasil: histórico e SFN na Constituição de 1988. Federalismo Fiscal no Brasil; 
Desenvolvimento Socioeconômico: Conceitos. Abordagens teóricas sobre desenvolvimento. 
Indicadores de desenvolvimento econômico e social. Experiências históricas de 
desenvolvimento. Políticas de desenvolvimento econômico; Microeconomia: Conceitos 
básicos. Análise da demanda. Análise da oferta. Custos de Produção. Análise de mercados 
competitivos. Equilíbrio de mercado em concorrência perfeita. Estrutura de mercados 
imperfeitos. Mercados para fatores de produção;  Economia Catarinense: Histórico das 
principais atividades econômicas. Evolução demográfica e movimentos migratórios. 
Modernização da agricultura. Industrialização do Estado. Formas de inserção a estrutura 
produtiva nacional. Finanças Públicas. Comportamento e composição do PIB nos anos 80 e 
90. Principais centros urbanos e suas atividades econômicas. Estrutura econômica atual. 
Direito Administrativo - Administração pública. Conceito, natureza e fins. Princípios básicos: 
legalidade, moralidade, finalidade e publicidade. Poderes administrativos: vinculado, 
discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentador e de policia. Atos administrativos. 
Requisitos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Mérito do ato administrativo. 
Atos de direito privado praticados pela administração. Procedimento administrativo. 
Atributos do ato administrativo: presunção de legitimidade, imperatividade e auto-
executoriedade. Contratos administrativos. Peculiaridades 
 
CARGO: ENFERMEIRO 
Lei do exercício profissional: Lei no 7498, de 1986, alteração de seu artigo 23 (lei 8967) e 
Decreto no 94406/87. Código de Ética de Enfermagem [Resolução COFEN 160 RJ 
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12/05/93]. Resolução COFEN no 195/97. Direitos da criança e do adolescente. Políticas de 
saúde/Ministério da Saúde: Iniciativa Hospital Amigo da Criança, Maternidade Segura, 
Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento. Aspectos psicossociais da 
hospitalização: clientela, família, equipe de saúde. Anatomia e fisiologia dos órgãos e 
sistemas. Noções de microbiologia e parasitologia. Fundamentos de enfermagem: assepsia 
hospitalar, sinais vitais, terapêutica medicamentosa, sondagens, curativo, oxigenioterapia, 
alimentação, glicosúria, coleta de material para exames laboratoriais em pediatria, métodos 
de esterilização e desinfecção, precauções universais. Avaliação do crescimento  e 
desenvolvimento da criança e do adolescente. Assistência de enfermagem às doenças 
prevalentes na infância: afecções respiratórias, afecções de pele, desidratação,  
desnutrição, verminose, doenças meningocócicas. Assistência de enfermagem à criança e 
adolescente portadores de distúrbios neurológicos, cardíacos, gástricos, nutricionais. 
Assistência de enfermagem  à criança  e adolescente portadores  de diabetes Mellitus. 
Assistência de enfermagem  à criança e adolescente portadores de câncer: leucemia, 
tumores do sistema nervoso central, Hodkin. Assistência de enfermagem à criança e 
adolescente portadores do vírus HIV/AIDS. Assistência de enfermagem nos períodos pré, 
trans e pós operatório. Assistência de enfermagem à criança e adolescente nas urgências e 
emergências: parada cárdio respiratórias, acidentes na infância, traumatismos, afogamento, 
queimaduras, intoxicações, convulsão, mordeduras, hemorragias, maus tratos. Assistência 
de enfermagem em terapia intensiva. Doenças infecciosas imunopreviníveis: sarampo, 
poliomielite, difteria, coqueluche, tétano, tuberculose, parotidite, rubéola e hepatite. 
Assistência  de enfermagem nas ações de vigilância epidemiológica: imunização – esquema 
básico recomendado pelo Ministério da Saúde – Rede de frio; ações de prevenção e 
controle: notificação compulsória, investigação epidemiológica.  Assistência de enfermagem 
à saúde da mulher e do adolescente, com ênfase à: prevenção e controle de câncer cérvico-
uterino; doenças sexualmente transmissíveis e Aids;  gravidez, parto e puerpério, 
aleitamento materno; planejamento familiar – anti-concepção, direitos reprodutivos. 
Cuidados imediatos ao recém-nascido, alojamento conjunto. Consulta de enfermagem pré-
natal e pediátrica. 
  
CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO  
O solo: Gênese do solo: fatores de formação do solo. Propriedades físicas, químicas e 
biológicas do solo. Erosão do solo: conceitos, tipos, agentes. Fatores que influem na erosão. 
Práticas de conservação do solo. Recuperação de solos degradados. Fitossanidade: 
fitopatologia, entomologia, ciência das plantas daninhas, pragas quarentenárias a1 e a2 e 
pragas não quarentenárias regulamentadas, manejo integrado de pragas quarentenárias, 
uso correto e seguro de agrotóxicos e afins, quarentena vegetal (tratamentos 
quarentenários, zonas de baixa prevalência de pragas, zonas livres de pragas, sistemas de 
minimização de riscos (sistema aproach), certificação fitossanitária, certificação 
fitossanitária de origem. Agricultura orgânica. Armazenamento e transporte de produtos de 
origem vegetal, seus produtos, subprodutos e resíduos de valor econômico. Conservação do 
solo e água e poluição. Controle de assoreamento de rios e barragens. Aspectos gerais de 
manejo de bacias hidrográficas. Noções de geologia. Noções de Pedologia. Sensoriamento 
Remoto. Fundamentos. Conceitos básicos de Radiometria. Comportamento espectral dos 
alvos. Principais sistemas Sensores. Noções de técnicas de análise digital de imagens. 
Noções de geografia e cartografia. Meteorologia e Climatologia: Elementos do clima: 
temperatura, radiação, pressão, umidade, precipitação, vento, evaporação e 
evapotranspiração. Fatores do clima: altitude, relevo, vegetação, latitude.  Ciclo hidrológico. 
Irrigação e Drenagem: Os métodos de irrigação, principais características. Noções de 
capacidade de campo, ponto de murcha permanente, velocidade de infiltração básica, 
evapotranspiração. Noções de condutos livres (canais) e construção de barragens de terra. 
Noções de Silvicultura Geral: Fitogeografia de Santa Catarina. Caracterização das florestas. 
Principais influências da floresta sobre o solo, a água, o clima e a vida silvestre. Ecologia: 
Ecologia de Populações, Agroecologia. Ecossistemas de Santa Catarina. Zoneamento 
Econômico-Ecológico de Santa Catarina: princípios, objetivos e procedimentos 
metodológicos e operacionais. Metodologia de amostragem e de análise de produtos de 
origem vegetal, seus produtos, subprodutos e resíduos de valor econômico. Legislação 
federal sobre defesa sanitária vegetal. Legislação federal sobre padronização e classificação 
de produtos de origem vegetal, seus produtos, subprodutos e resíduos de valor econômico. 
Legislação federal sobre inspeção de produtos de origem vegetal. 9 legislação federal sobre 
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fiscalização de insumos agrícolas. Meio Ambiente na Constituição Federal. Lei n º 
9.605/1998 - Lei de Crimes Ambientais. Resolução CONAMA n º 237 de 1997 - Regulamenta 
o Licenciamento ambiental. Lei n º 6.938, de 31 de agosto de 1981 - Dispõe sobre a Política 
Nacional do Meio Ambiente. Lei n º 9.985 de 2000 - Sistema de Unidades de conservação. 
Resolução CONAMA n º 001 de 1986 - Critérios básica e diretriz gerais para o Relatório de 
Impacto Ambiental - RIMA.  
 
CARGO: ENGENHEIRO AMBIENTAL  
EIA/RIMA – Avaliação de impacto ambiental. Gestão ambiental. Bioindicadores de qualidade 
ambiental. Controle da qualidade ambiental. Biossólidos na agricultura. Ecoeficiência. 
Economia ambiental. Gestão de recursos hídricos. Hidrogeologia. Perícia ambiental. 
Planejamento ambiental. Sistemas de abastecimento de água. Saneamento: política 
nacional de saneamento, sistema de tratamento de água e esgoto. Plano de manejo. 
Desenvolvimento e sustentabilidade. Diagnóstico ambiental. Diversidade ambiental. 
Legislação: Meio Ambiente na Constituição Federal. Lei n º 9.605/1998 - Lei de Crimes 
Ambientais. Resolução CONAMA n º 237 de 1997 - Regulamenta o Licenciamento ambiental. 
Lei n º 6.938, de 31 de agosto de 1981 - Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. 
Lei n º 9.985 de 2000 - Sistema de Unidades de conservação. Lei n º 9.433 de 1997 - 
Política Nacional de Recursos Hídricos. Lei de Educação Ambiental: Lei n.º 9.795, de 27 de 
abril de 1999. Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 2000. Resolução CONAMA n º 001 de 1986 - 
Critérios básicos e diretrizes gerais para o Relatório de Impacto Ambiental - RIMA. 
 
CARGO: ENGENHEIRO CIVIL  
Projeto, fiscalização e supervisão de arquitetura, instalações elétricas, instalações 
hidráulicas, instalações de condicionamento de ar, instalações especiais, fundações, infra e 
superestrutura. Cálculo estrutural. Fundações: tipos, recomendações, indicações. Medições 
e aceitação de obras. Técnicas construtivas – da locação ao recebimento da obra. Cálculo 
diferencial e integral. Topografia e Geodésia. Orçamento de obras, quantitativas, custos, 
BDI. Madeiras – tipos, características, usos recomendados, projetos de estrutura de 
madeira. Estruturas de aço – projeto e construção. Especificação e contratação de projetos, 
obras e serviços de construção e demolição. Contratação de serviços: responsabilidade e 
garantias, licenças, aprovações e franquias. Plano-mestre e cronograma-mestre, 
cronograma físicos e financeiros; fluxo de caixa; programação de pessoal, materiais 
equipamentos; sistemática de apropriação de quantitativos físicos e de custos; controle 
físico e de custos; análise de resultados; garantia e controle da qualidade dos serviços. 
Quantificação e orçamentação de insumos de projetos, obras e serviços. Fiscalização da 
construção: recebimento dos serviços; desmobilização de pessoal, remoção e destinação 
das instalações transitórias; medidas de garantia da integridade da obra; vistorias, perícias, 
avaliações, arbitramento, laudos e pareceres técnicos. Ferramentas automatizadas para 
projetos de Engenharia. Noções de Saúde Pública e de Ecologia. Drenagem de Águas 
Pluviais. Licenciamento e Monitoramento Ambiental. Estudo Prévio de Impacto 
Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental: formalidade e aplicabilidade. Gestão e 
Planejamento Ambiental. Controle da Poluição Ambiental. Canteiro de Obras; Proteção, 
Saúde e Segurança Ocupacional; Depósito de Armazenagem de Materiais, Equipamentos e 
Ferramentas. Mecânica dos Solos (origem e formação e propriedades dos solos, pressões 
nos solos, permeabilidade, percolação, compactação, compressibilidade, adensamento, 
estruturas de arrimo, estabilidade de taludes). Estradas e pavimentos urbanos. Saneamento 
Básico – (tratamento de água e esgoto). Barragens e Açudes. Rios e Canais. Hidráulica 
aplicada e hidrologia. Aproveitamento de resíduos na construção civil. Gestão de Resíduos. 
Legislação: Sólidos Urbanos.  
 
CARGO: ENGENHEIRO FLORESTAL  
Dendrometria; Dendrologia; Inventário Florestal; Solos Florestais; Manejo de recursos 
naturais renováveis; Propagação de espécies florestais; Viveiros florestais; Microbiologia 
florestal; Manejo da fauna silvestre; Industrialização de produtos florestais; Comércio de 
produtos florestais; Produtos não madeireiros; Geoprocessamento e sensoriamento remoto; 
mecanização florestal; Colheita e transporte florestal; Economia florestal; Perícias florestais; 
Projetos florestais: econômicos e ecológicos; Manejo de bacias hidrográficas; Pesquisa 
florestal; Melhoramento florestal; Recuperação de áreas degradadas; Sistemas agro-
florestais; Ensino florestal; Laudos técnicos; Proteção florestal; Arborização urbana; 
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Legislação florestal; Preservação de produtos florestais; Florestas urbanas; Florestamento e 
reflorestamento; Extensão florestal; Planos de manejo para unidades de conservação; 
Manejo florestal; Ecologia florestal; Controle de pragas e doenças florestais; Conservação e 
manejo do solo. 
 
CARGO: ENGENHEIRO SANITARISTA 
Importância do abastecimento de água. A água na transmissão de doenças. Qualidade, 
impurezas e características físicas, químicas e biológicas da água; padrões de potabilidade; 
controle da qualidade da água. Consumo de água; estimativa de população. Captação de 
águas superficiais e subterrâneas: tipos de captação; materiais e equipamentos; 
dimensionamento; proteção. Adução de água: tipo de adutoras; dimensionamento; 
materiais empregados; bombas e estações elevatórias. Reservatórios de distribuição: tipos, 
localização, dimensionamento. Redes de distribuição: traçado, métodos de 
dimensionamento, materiais empregados. Tratamento de água de abastecimento para 
pequenas e grandes comunidades: coagulação/floculação; decantação; filtração; 
oxidação/desinfecção; fluoretação/desfluoretação; aeração - tecnologias, dimensionamento 
e composição do tratamento em função da qualidade da água bruta. Sistemas de coleta de 
esgotos sanitários: traçado, materiais e equipamentos, dimensionamento; operação e 
manutenção. Tratamento coletivo e individual de águas residuárias domésticas: 
características dos esgotos; processos e grau de tratamento; tratamento preliminar; 
tratamento secundário e terciário; tratamento do lodo; reuso da água e disposição no solo. 
Tratamento de efluentes industriais: características dos efluentes; tipos de tratamento; 
dimensionamento; recuperação de materiais. Drenagem urbana: traçado, materiais, 
dimensionamento, manutenção. Resíduos sólidos: conceito, classificação, 
acondicionamento, coleta, transporte e destino final; limpeza pública. Resíduos 
hospitalares: armazenamento, coleta, destino final, normas técnicas aplicáveis. Ecologia e 
poluição ambiental. Consciência ecológica. A problemática ambiental e o ambiente de 
negócios. Normas ISO 14000. Uso sustentado de recursos naturais. O estabelecimento de 
padrões de qualidade ambiental. O zoneamento ambiental. A avaliação de impacto 
ambiental – EIA. O relatório de impacto ambiental – RIMA. O licenciamento ambiental e a 
revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras – LAP, LAI, LAO. A criação de 
espaços territoriais especialmente protegidos pelos Poderes Públicos, Federal, Estadual e 
Municipal, denominadas áreas naturais protegidas. O Sistema Nacional de Informações 
sobre o Meio Ambiente. Os cadastros Técnicos Federais: a) de Atividades e Instrumentos de 
Defesa Ambiental; b) de Atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras dos 
recursos ambientais. As penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento 
das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental. O Relatório 
de Qualidade do meio Ambiente e sua divulgação pelo IBAMA: as legislações pertinentes. 
 
CARGO: FARMACÊUTICO  
Legislação farmacêutica e Política Nacional de Medicamentos. Legislação aplicável à área: 
Lei 5991/73; Lei 3820/60; Lei 9787/99; Portaria 3916; Portaria 344/98. Farmacologia: 
antiinflamatório; antimicrobianos; anti-parasitários; hipotensores. Princípios Básicos: 
Farmacocinética: dinâmica da absorção, distribuição e eliminação dos fármacos, 
Farmacodinâmica: mecanismos de ação dos fármacos e a relação entre sua concentração e 
seu efeito, princípios da terapêutica, biotransformação de drogas. Fármacos Autômicos: 
drogas ativadoras dos receptores colinérgicos e inibidoras da colinesterase, drogas 
bloqueadoras dos receptores colinérgicos, drogas ativadoras dos receptores adrenérgicos e 
outras drogas simpatomiméticas, drogas bloqueadoras dos receptores adrenérgicos. 
Fármacos que Atuam no Sistema Nervoso Central: neurotransmissão e o sistema nervoso 
central,drogas sedativo-hipnóticas, os álcoois, drogas antiepiléticas, anestésicos gerais e 
locais, relaxantes musculares, tratamento farmacológico do Parkinsonismo e outros 
distúrbios do movimento, drogas antipsicóticas e lítio, drogas antidepressivas, analgésicos e 
antagonistas opióides, abuso de drogas. Fármacos utilizados no tratamento de doenças do 
sangue, inflamação e gota: agentes utilizados nas anemias, drogas utilizadas nos distúrbios 
da coagulação, drogas utilizadas na hiperlipidemia, antiinflamatórios não-esteróides, 
analgésicos não opióides, drogas utilizadas na gota. Fármacos que afetam as funções renal 
e cardiovascular: diuréticos, vasopressina e outros agentes que afetam a conservação renal 
da água, renina e angiotensina, drogas utilizadas no tratamento de isquemia miocárdica, 
drogas anti-hipertensivas, tratamento farmacológico da insuficiência cardíaca, fármacos 
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antiarrítmicos, drogas utilizadas no tratamento das hiperlipoproteinemias. Agentes 
Quimioterápicos: princípios de ação dos antimicrobianos, penicilinas e cefalosporinas, 
cloranfenicol e tetraciclinas, aminoglicosídios e polimixinas, agentes antimicobacterianos, 
sulfonamidas e trimetoprima, agentes antifúngicos, quimioterapia e profilaxia antivirais, 
anti-sépticos urinários, desinfetantes e anti-sépticos, uso clínico dos antimicrobianos, 
quimioterapia antiparasitária, fármacos antiprotozoários, anti-helmínticos, quimioterapia do 
câncer, imunofarmacologia. Toxicologia: toxicologia ocupacional e ambiental, quelantes e 
intoxicações por metais pesados, tratamento de envenenamento. Vitaminas: hidrossolúveis 
e lipossolúveis. tópicos Especiais: farmacologia perinatal e pediátrica, farmacologia 
geriátrica, farmacologia dermatológica, farmacologia oftalmológica, fármacos utilizados nas 
doenças gastrintestinais, potencial terapêutico e tóxico de medicamentos adquiridos sem 
prescrição médica, interações importantes entre fármacos, planejamento e otimização dos 
esquemas posológicos, dados farmacocinéticos. 
 
CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS 2 
Contabilidade Geral: Contabilidade geral. Princípios contábeis, regime de competência, 
plano de contas, conciliação contábil, registros contábeis. Controle contábil e registros do Ativo 
Imobilizado, Diferido e Patrimônio Líquido. Demonstrações contábeis: Estruturação e 
Movimentação das Contas Contábeis, Demonstração do Resultado do Exercício, Balanço 
Patrimonial, Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrações de Origens e Aplicações de 
Recursos. Análise e interpretação de demonstrações contábeis.  
Direito Constitucional: Constituição Federal. Constituição do Estado de Santa Catarina. 
Lei Orgânica do Município de Itapema. Constituição; Poder constituinte; Controle da 
constitucionalidade das leis; Dos atos normativos; Organização dos Poderes. Organização 
do Estado: organização político-administrativa; competências, intervenção, entidades; 
Poder Legislativo: atribuições; processo legislativo, emenda à Constituição, alterações à Lei 
Orgânica; Poder Executivo: Prefeito e Vice-prefeito: atribuições, responsabilidades; Sistema 
Tributário nacional: princípios gerais, limitações do Poder de Tributar; Dos impostos da 
União, dos Estados e do Município; Repartição das Receitas Tributárias.  
Direito Administrativo: Administração Pública. Conceito, natureza e fins. Princípios 
básicos: legalidade, moralidade, finalidade e publicidade. Poderes administrativos: 
vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. Atos 
administrativos. Requisitos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Mérito do ato 
administrativo. Atos de direito privado praticados pela administração. Procedimentos 
administrativos. Atributos do ato administrativo: presunção de legitimidade, imperatividade 
e auto-executoriedade. Administração direta e indireta: autarquias, empresas públicas, 
sociedades de economia mista e fundações instituídas pelo Poder Público. Responsabilidade 
civil do administrador. Ação de reparação de dano e ação regressiva. Lei 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações. 
Direito Financeiro e Finanças Públicas: Atividade financeira do Estado. Conceito. 
Características. Finalidade. Lei de Responsabilidade Fiscal. Direito Financeiro. Conceito. 
Objeto. Conteúdo. Orçamento Público. Despesa Pública. Receita Pública. Finanças Públicas. 
Papel do Estado na Economia. Governança Corporativa.  
Direito Civil e de Empresa: Das pessoas. Domicílio e residência. Fatos e Atos Jurídicos. 
Dos atos ilícitos. Responsabilidade civil, prescrição e decadência, interrupção e suspensão 
da prescrição. Parentesco. Das obrigações de dar, de fazer e de não fazer. Das obrigações 
alternativas. Das obrigações divisíveis e indivisíveis. Das obrigações solidárias. Dos efeitos 
das obrigações. Dos contratos (disposições gerais). Dos Auxiliares da Justiça. Dos Atos 
Processuais. Dos Prazos dos Atos Processuais. Da Comunicação dos Atos Processuais. Das 
Nulidades. Da Capacidade Processual. Despesas Processuais. Das Partes. Dos Procuradores. 
Das Provas. Da Audiência; Instrução e Julgamento: fases de seu desenvolvimento, 
finalidade. Das Sentenças e das Decisões: conceito, requisitos, preclusão, coisa julgada. Do 
Mandado de Segurança. Dos Recursos. Do Processo de Execução. Do Processo Cautelar, 
Distinção do Processo de Execução, Distinção do Processo Comum, Requisitos do Processo 
Cautelar, Processamento das Cautelares em Geral. Dos Procedimentos Especiais. Teoria dos 
Atos de Comércio. Teoria da Empresa. Contratos e obrigações mercantis. Sociedades. 
Títulos de crédito. Sistema Financeiro Nacional. Propriedade Industrial. Falência e 
Concordata.  
Direito Tributário: Sistema Tributário Nacional. Princípios gerais. Discriminação 
constitucional das rendas tributárias. Regras de distribuição da receita tributária. Obrigação 
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Tributária. Crédito Tributário. Reclamações e recursos. Repetição de Indébito. Tributos 
diretos e indiretos. Normas gerais de direito tributário. Legislação tributária. Normas 
complementares. Vigência da legislação tributária. Interpretação da legislação tributária. O 
processo tributário - Princípios. O processo administrativo-tributário. Processo judicial 
tributário.  Execução. Ação anulatória de débito fiscal. O mandado de segurança. A ação de 
consignação em pagamento. A lei n° 6830 de 22.09.1980. Ação Cautelar Fiscal. Impostos 
federais: legislação e sistemática. Impostos estaduais e municipais: legislação e 
sistemática. Legislação Municipal: Código Tributário do Município.  
 
CARGO: FISIOTERAPEUTA  
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Lei 
8080/90, Lei 8142/90, Leis, Conselhos de Saúde, NOAS-SUS 01/2002, Pacto pela Saúde 
2006 Consolidação do SUS e suas diretrizes. Definição e conceito. O exame clínico do 
fisioterapeuta. Cinesioterapia. Hidroterapia. Massoterapia. Termoterapia. Eletroterapia. 
Crioterapia. Hipoterapia. Vibroterapia, ergoterapia, pressoterapia. Fisioterapia nas afecções 
cárdio-respiratórias. Fisioterapia em Traumato-ortopedia. Fisioterapia em reumatologia. 
Fisioterapia em neurologia. Fisioterapia em amputações e técnicas médico-cirúrgicas. 
 
CARGO: FONOAUDIÓLOGO  
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Lei 
8080/90, Lei 8142/90, Leis, Conselhos de Saúde, NOAS-SUS 01/2002, Pacto pela Saúde 
2006 Consolidação do SUS e suas diretrizes.Conselhos de Saúde, NOAS-SUS 01/2002. 
Desenvolvimento da linguagem normal: fases ou períodos, teorias do desenvolvimento da 
linguagem. Patologias da voz: disfonia – definição, etiologia, avaliação, terapia, 
laringectomia – definição, etiologia, avaliação, terapia de: dislalia, desvios fonológicos, 
deglutição atípica, gagueira, disartria. Patologia s da linguagem – definição, etiologia, 
avaliação, terapia de: retardo de aquisição da linguagem, dislexia, distúrbio de 
aprendizagem. Patologia da linguagem: a linguagem nas psicoses infantis e autismo; afasia; 
disfasia. Anatomia e fisiologia da audição. Desenvolvimento do comportamento auditivo 
(maturação das respontas em bebes de 0 a 24 meses). Avaliação audiológica: interpretação 
dos resultados de audiometira tonal liminar e impedanciometria; interpretação dos teste de 
discriminação auditiva; audiologia infantil – avaliação do recém-nascido e detecção precoce  
da deficiência auditiva; avaliação da criança de 0 a 6 anos. Método eletro-fisiológico de 
avaliação da audição: audiometria de tronco cerebral e eletrococlogradia: definição, 
objetivos e critérios de indicação. Aparelhos de amplificação sonora individuais e próteses 
auditivas: tipos e características, critérios básicos para seleção, indicação e adaptação; 
orientação à família da criança que usa aparelho auditivo. Deficiência auditiva: causas de 
perdas auditivas na infância; tipos de perde auditivas; distúrbios de percepção auditiva; 
terapia fonoaudiológica de deficiência auditiva: diferentes abordagens e/ou métodos. 
 
CARGO: JORNALISTA 
Teoria da Comunicação. A imprensa. História e evolução dos meios de comunicação, da 
invenção da imprensa ao século XX, com ênfase também nas atuais transformações, com o 
surgimento de novos meios de Informação, como a Internet, o correio eletrônico e outros.  
A notícia. A produção da notícia - conceitos, elementos básicos, estruturas e tipos. A 
reportagem opinativa, informativa e interpretativa. Técnicas de edição - titulação, edição do 
texto, produção de legendas noções de programação visual. Publicações institucionais - 
características do texto e da edição. A produção para rádio e TV - características do texto e 
da edição. A Internet - características do texto e noções sobre os recursos desse meio para 
a comunicação institucional. Alcance e limites de atuação dos meios de comunicação – 
jornal impresso, rádio, TV e Internet - e o papel Complementar que exercem um em relação 
ao outro.  Ética e Informação - conhecimentos básicos sobre os direitos do público em 
relação à informação; sobre o código de ética da profissão. A notícia – reportagem. 
Conceito, elementos básicos.  Estrutura e tipos. A técnica de titulação. Reportagem 
opinativa, informativa e interpretativa: características básicas. Noção das técnicas de 
edição. A notícia para o rádio: características básicas do texto – tratamento. Alcance e 
limites de atuação dos meios de comunicação – jornal impresso, rádio, TV e Internet - e o 
papel complementar que exercem um em relação ao outro. Assessoria de Comunicação.  
Atribuições e funções. Estrutura básica. Planejamento de comunicação integrada. Noções de 
planejamento de mídia. Noções do texto publicitário. Comunicação interna - Objetivos, 
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canais, instrumentos de avaliação, etc.Comunicação dirigida. Conhecimentos básicos sobre 
planejamento e elaboração de planos de comunicação (definição de público, de 
instrumentos, ações, etc). Indústria cultural e cultura de massa. Cultura popular. Cultura de 
massa no Brasil. 
 
CARGO: MÉDICO; MÉDICO DE EMERGÊNCIA E MÉDICO PLANTONISTA 
Código de Ética Médica; Preenchimento da Declaração de óbito; Doenças de Notificação 
Compulsória; Princípios do Atendimento Clínico; Princípios doutrinários e organizativos do 
SUS:Direito à saúde, Controle social na saúde, Recursos humanos no SUS, Financiamento 
no SUS, Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde. Atenção Básica à Saúde: 
Programa de Saúde da Família como estratégia de reorientação da Atenção Básica à Saúde. 
Constituição da República Federativa do Brasil – Título VIII – Cap. II – seção II. Lei Federal 
n° 8080 de 19/09/90. Lei Federal n° 8142 de 28/12/90 Norma Operacional da Assistência à 
Saúde - NOAS – SUS 2001 (Portaria MS/GM nº 95 de 26 de janeiro de 2001 e 
regulamentação complementar). Estatuto do Idoso – Lei Federal nº 10.741 de 01/10/03 - 
Título II – capítulo IV. Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei Federal 8.069 de 
13/07/90 – Título II – capítulo I. Dor Fisiopatologia; Dor Torácica; Dor Abdominal; 
Cefaléias; Dor Lombar e Cervical; Distúrbios da Regulação Térmica; Calafrios e Febre; 
Dores Musculares, Espasmos, Cãibras e Fraqueza Muscular; Tosse e Hemoptise; Dispnéia e 
Edema Pulmonar; Edema; Cianose, Hipoxia e Policitemia; Hipertensão Arterial; Síndrome de 
Choque; Colapso e Morte Cardiovascular Súbita; Insuficiência Cardíaca; Insuficiência 
Coronária; Bradiarritmias; Taquiarritmias; Cateterismo e Angiografia Cardíaco; Febre 
Reumática; Endocardite Infecciosa; Miocardiopatias e Miocardites; Infarto Agudo do 
Miocárdio; Cor Pulmonale; Parada Cardiorespiratória; Disfasia; Constipação Diarréia e 
Distúrbios da Função Ano Retal; Aumento e Perda de Peso; Hematêmese Melena; Hepatite 
Aguda e Crônica; Icterícia e Hepatomegalia; Cirrose; Distensão Abdominal e Ascite; 
Coledocolitíase; Doenças do Pâncreas; Líquidos e Eletrólitos; Acidose e Alcalose; Anemias; 
Hemorragia e Trombose; Biologia do Envelhecimento; Problemas de Saúde do Idoso; 
Diagnóstico e Manuseio das Afecções Mais Comuns da Pessoa Idosa; Avaliação, Diagnóstico 
e Tratamento das Doenças Infecciosas; Diarréia Infecciosa Aguda e Intoxicação Alimentar; 
Doenças Sexualmente Transmissíveis; Síndrome de Angústia Respiratória do Adulto; Estado 
de Mal Asmático; Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; Tromboembolismo Pulmonar; 
Insuficiência Renal Aguda; Insuficiência Renal Crônica; Glomerulopatias; Obstrução das Vias 
Urinárias; Lupus Eritematoso Sistêmico; Artrite Reumatóide; Vasculites; Doença Articular 
Degenerativa; Artrite Infecciosa; Distúrbios da Coagulação; Diabetes Mellitus; Doenças da 
Tireóide; Acidose Lático; Doenças Vasculares Cerebrais; Traumatismo Cranioencefálico e 
Raquimedular; Viroses do Sistema Nervoso Central: Meningites e Encefalites; Coma; 
Doenças Ocupacionais; Acidentes do Trabalho; Neoplasias; Moléstias Infecciosas; Carências 
Nutricionais, Imunizações, Alergias. Saúde da Mulher – Anticoncepção; Assistência ao pré-
natal e puerpério; Hipertensão arterial na gestante; - Diabetes e gestação; Infecções na 
gestação; Doenças da mama; Amenorréia; Sangramento uterino anormal; Secreção vaginal 
e prurido vulvar; Dor pélvica; Câncer genital feminino; Climatério; Ciclo menstrual. Temas 
relevantes em saúde pública – devido à alta prevalência: Dengue; Alcoolismo e 
dependência às drogas; Doança de Alzheimer; Depressão. 
 
CARGO: MÉDICO ESPECIALISTA CARDIOLOGISTA 
Código de Ética Médica; Preenchimento da Declaração de óbito; Doenças de Notificação 
Compulsória; Princípios do Atendimento Clínico; Princípios doutrinários e organizativos do 
SUS:Direito à saúde, Controle social na saúde, Recursos humanos no SUS, Financiamento 
no SUS, Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde. Atenção Básica à Saúde: 
Programa de Saúde da Família como estratégia de reorientação da Atenção Básica à 
Saúde. Constituição da República Federativa do Brasil – Título VIII – Cap. II – seção II. Lei 
Federal n° 8080 de 19/09/90. Lei Federal n° 8142 de 28/12/90 Norma Operacional da 
Assistência à Saúde - NOAS – SUS 2001 (Portaria MS/GM nº 95 de 26 de janeiro de 2001 e 
regulamentação complementar). Estatuto do Idoso – Lei Federal nº 10.741 de 01/10/03 - 
Título II – capítulo IV. Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei Federal 8.069 de 
13/07/90 – Título II – capítulo I. Fatores de risco de doenças cardiovasculares; fatores de 
risco, estilo de vida e doenças cardiovasculares; fatores de risco para doença arterial 
coronariana em crianças e adolescentes; fatores de risco para doenças cardiovasculares em 
idosos; dislipidemias; lipoproteína (A) e aterosclerose; proteína C-reativa e doença arterial 
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coronariana; obesidade associada a hipertensão arterial como fator de risco de doenças 
cardiovasculares; diabetes e doenças cardiovasculares; resistência à insulina e doenças 
cardiovasculares; medicamentos e sistema cardiovascular; drogas ilícitas e coração; 
desnutrição e doenças cardiovasculares; doença aterosclerótica coronariana sem os fatores 
de risco tradicionais; insuficiência cardíaca; arritmias; disfunção autonômica cardíaca; 
síncope cardiovascular; parada cardiorespiratória; morte súbita; cardiopatias congênitas; 
hipertensão arterial e hipotensão arterial; emergências hipertensivas; doenças arterial-
coronariana; febre reumática e valvopatias, 723: miocardites e cardiomiopatias; 
endocardites, endomiocardiofibrose e trombose intracavitária; doenças do pericárdio; o 
coração e os outros órgãos e sistemas; o coração e os pulmões – embolia pulmonar, 
hipertensão pulmonar e congestão pulmonar; doenças sistêmicas e o coração; doenças da 
aorta e das carótidas.  
 
CARGO: MÉDICO ESPECIALISTA GINECOLOGISTA 
Código de Ética Médica; Preenchimento da Declaração de óbito; Doenças de Notificação 
Compulsória; Princípios do Atendimento Clínico; Princípios doutrinários e organizativos do 
SUS:Direito à saúde, Controle social na saúde, Recursos humanos no SUS, Financiamento 
no SUS, Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde. Atenção Básica à Saúde: 
Programa de Saúde da Família como estratégia de reorientação da Atenção Básica à 
Saúde. Constituição da República Federativa do Brasil – Título VIII – Cap. II – seção II. Lei 
Federal n° 8080 de 19/09/90. Lei Federal n° 8142 de 28/12/90 Norma Operacional da 
Assistência à Saúde - NOAS – SUS 2001 (Portaria MS/GM nº 95 de 26 de janeiro de 2001 e 
regulamentação complementar). Estatuto do Idoso – Lei Federal nº 10.741 de 01/10/03 - 
Título II – capítulo IV. Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei Federal 8.069 de 
13/07/90 – Título II – capítulo I. Anatomia e Embriologia. Planejamento Familiar. 
Endometriose e Adenomiose. Violência Sexual. Doenças Benignas do Útero. Doenças 
Benignas da Vulva. Doenças Benignas dos Ovários. ENDOCRINOLOGIA GINECOLÓGICA: 
Eixo Hipotálamo Hipófise Ovário. Ciclo Menstrual. Esteroidogênese. Fisiologia Reprodutiva – 
Controle Neuroendócrino do Ciclo Menstrual. Amenorréia Primária e Secundária. Intersexo 
e Disgenesias Gonádicas. Climatério e Terapia Hormonal. Sangramento Uterino 
Disfuncional. Puberdade Normal e Patológica. Infertilidade Conjugal. MASTOLOGIA: 
Doenças Benignas das Mamas. Lesões Precursoras do Câncer de Mama. Câncer de Mama. 
Exames Complementares em Mastologia. INFECTOLOGIA GINECOLÓGICA: Fisiologia 
Vaginal. Vulvovaginites Bacterianas, Fúngicas e Atróficas. Doença Inflamatória Pélvica 
Aguda. Doenças Sexualmente Transmissíveis Bacterianas e Virais. UROGINECOLOGIA: 
Distopias Genitais. Incontinência Urinária. Cirurgia Vaginal. ENDOSCOPIA 
GINECOLÓFGICA: Vìdeo-Laparoscopia. Vídeo-Histeroscopia . ONCOLOGIA GINECOLÓGICA: 
Doenças Pré-Malignas e Malignas do Colo Uterino. Doenças Pré-Malignas e Malignas do 
Endométrio. Doenças Pré-Malignas e Malignas da Vulva. Doenças Pré-Malignas e Malignas 
dos Ovários.  
 
CARGO: MÉDICO ESPECIALISTA OFTALMOLOGISTA 
Código de Ética Médica; Preenchimento da Declaração de óbito; Doenças de Notificação 
Compulsória; Princípios do Atendimento Clínico; Princípios doutrinários e organizativos do 
SUS:Direito à saúde, Controle social na saúde, Recursos humanos no SUS, Financiamento 
no SUS, Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde. Atenção Básica à Saúde: 
Programa de Saúde da Família como estratégia de reorientação da Atenção Básica à Saúde. 
Constituição da República Federativa do Brasil – Título VIII – Cap. II – seção II. Lei Federal 
n° 8080 de 19/09/90. Lei Federal n° 8142 de 28/12/90 Norma Operacional da Assistência à 
Saúde - NOAS – SUS 2001 (Portaria MS/GM nº 95 de 26 de janeiro de 2001 e 
regulamentação complementar). Estatuto do Idoso – Lei Federal nº 10.741 de 01/10/03 - 
Título II – capítulo IV. Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei Federal 8.069 de 
13/07/90 – Título II – capítulo I. Diagnóstico e tratamento dos traumatismos oculares; 
Anomalias de refração; Correção das ametropias; Afecções da conjuntiva da córnea e da 
esclera; Afecções do trato uveal; Irites, iridiciclites e coroidites; Neuro-oftalmologia: 
papiledema, atrofia do nervo óptico e perimetria; Glaucoma crônico, simples, congênito, 
agudo e secundário; Estrabismo: forias, paralisias oculares, esotropias e exotropias; 
Afecções do cristalino: congênitas, adquiridas, luxações e sub-luxações; Afecções da retina: 
congênitas, traumáticas, inflamatórias, tumores e descolamento; Afecções da órbita: 
traumáticas, inflamatórias e tumorais; Cirurgia da órbita; Manifestações oculares das 
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afecções do sistema nervoso, semiologia da pupila nas lesões do V Par, nas lesões do 
simpático. Manifestações oculares nas doenças em geral: diabetes, hipertensão arterial e 
hanseníase; Conjuntivite neonatal. 
 
CARGO: MÉDICO ESPECIALISTA ORTOPEDISTA 
Código de Ética Médica; Preenchimento da Declaração de óbito; Doenças de Notificação 
Compulsória; Princípios do Atendimento Clínico; Princípios doutrinários e organizativos do 
SUS:Direito à saúde, Controle social na saúde, Recursos humanos no SUS, Financiamento 
no SUS, Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde. Atenção Básica à Saúde: 
Programa de Saúde da Família como estratégia de reorientação da Atenção Básica à 
Saúde. Constituição da República Federativa do Brasil – Título VIII – Cap. II – seção II. Lei 
Federal n° 8080 de 19/09/90. Lei Federal n° 8142 de 28/12/90 Norma Operacional da 
Assistência à Saúde - NOAS – SUS 2001 (Portaria MS/GM nº 95 de 26 de janeiro de 2001 e 
regulamentação complementar). Estatuto do Idoso – Lei Federal nº 10.741 de 01/10/03 - 
Título II – capítulo IV. Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei Federal 8.069 de 
13/07/90 – Título II – capítulo I. Traumatologia: Lesões Traumáticas do Membro Superior, 
Lesões Traumáticas do Membro Inferior, Lesões Traumáticas da Bacia, Lesões traumáticas 
da coluna vertebral. Ortopedia: afecções osteoarticulares da coluna vertebral, afecções 
osteoarticulares da cintura escapular e membro superior, afecções osteoarticulares da 
bacia e membro inferior, doenças osteometabólicas, infecções osteoarticulares. Lesões 
pseudotumorais e tumores ósseos benignos e malignos.  
 
CARGO: MÉDICO ESPECIALISTA PEDIATRA 
Código de Ética Médica; Preenchimento da Declaração de óbito; Doenças de Notificação 
Compulsória; Princípios do Atendimento Clínico; Princípios doutrinários e organizativos do 
SUS:Direito à saúde, Controle social na saúde, Recursos humanos no SUS, Financiamento 
no SUS, Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde. Atenção Básica à Saúde: 
Programa de Saúde da Família como estratégia de reorientação da Atenção Básica à 
Saúde. Constituição da República Federativa do Brasil – Título VIII – Cap. II – seção II. Lei 
Federal n° 8080 de 19/09/90. Lei Federal n° 8142 de 28/12/90 Norma Operacional da 
Assistência à Saúde - NOAS – SUS 2001 (Portaria MS/GM nº 95 de 26 de janeiro de 2001 e 
regulamentação complementar). Estatuto do Idoso – Lei Federal nº 10.741 de 01/10/03 - 
Título II – capítulo IV. Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei Federal 8.069 de 
13/07/90 – Título II – capítulo I. Afecções dermatológicas na infância; aleitamento 
materno; alimentação da criança; anemias; asma brônquica; assistência ao recém-nascido 
na sala de parto; reanimação neonatal; constipação intestinal; convulsões; crescimento e 
desenvolvimento; desnutrição infantil; diarréias; distúrbios metabólicos do recém-nascido; 
doenças reumáticas na infância; emergências cirúrgicas pediátricas; emergências 
endócrinas; enteroparasitoses; exantemas na infância; hepatites; hiperbilirrubinemia; 
imunizações; infecções congênitas; infecções do trato urinário; infecções respiratórias 
agudas; insuficiência cardíaca; insuficiência respiratória no recém-nascido; intoxicações; 
meningoencefalites; nefrites; nefroses; obesidade infantil; patologias cirúrgicas neonatais; 
pneumonias; reanimação cardiorrespiratória em pediatria (PALS); sepse; tuberculose 
pulmonar; violência contra criança e adolescente.  
 
CARGO: MÉDICO ESPECIALISTA PSIQUIATRIA 
Código de Ética Médica; Preenchimento da Declaração de óbito; Doenças de Notificação 
Compulsória; Princípios do Atendimento Clínico; Princípios doutrinários e organizativos do 
SUS:Direito à saúde, Controle social na saúde, Recursos humanos no SUS, Financiamento 
no SUS, Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde. Atenção Básica à Saúde: 
Programa de Saúde da Família como estratégia de reorientação da Atenção Básica à 
Saúde. Constituição da República Federativa do Brasil – Título VIII – Cap. II – seção II. Lei 
Federal n° 8080 de 19/09/90. Lei Federal n° 8142 de 28/12/90 Norma Operacional da 
Assistência à Saúde - NOAS – SUS 2001 (Portaria MS/GM nº 95 de 26 de janeiro de 2001 e 
regulamentação complementar). Estatuto do Idoso – Lei Federal nº 10.741 de 01/10/03 - 
Título II – capítulo IV. Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei Federal 8.069 de 
13/07/90 – Título II – capítulo I. Psicopatologia, Semiologia e Clínica Psiquiátrica: Sinais e 
sintomas em Psiquiatria. O diagnóstico em Psiquiatria. Exames clínicos e complementares. 
Classificações em Psiquiatria. Condutas Terapêuticas. Transtornos por estresse e 
ajustamento. Transtornos de Ansiedade e Transtorno Obsessivo compulsivo. Transtornos 
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somatomorformos e dissociativos. Transtornos do Humor. Transtornos Psicóticos agudos e 
crônicos. Transtornos Neuropsiquiátricos.Transtornos do sono, alimentares e por uso de 
substâncias psicoativas. Terapêuticas Psiquiátricas: “Biológicas”, Psicológicas e 
Psicofarmacológicas.  
 
CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 
Fundamentos, aspectos clínicos e epidemiológico, diagnóstico e tratamento das principais 
doenças infecciosas e parasitarias dos animais domésticos. Zoonoses: Conceituação, 
classificação, etiologia, patogenia, sintomatologia, epidemiologia, diagnóstico, tratamento, 
prevenção e controle de zoonoses. Biologia, vigilância e controle de populações de animais 
domésticos. Biologia, vigilância e controle de populações de animais sinantrópicos que 
podem causar agravos à saúde: Quirópteros, roedores, insetos rasteiros, artrópodes 
peçonhentos, mosquitos, carrapatos, pombos. Doenças de notificação compulsória de 
interesse em saúde pública. Saúde no Brasil – princípios e diretrizes do SUS: Gestão: 
política de descentralização: Organização do sistema de saúde: Hierarquização e 
regionalização: ·O papel do município na Vigilância à saúde. Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária. Vigilância Sanitária, rotinas e normas de fiscalização. Vigilância Sanitária: 
Conceitos. Áreas de abrangência. Funções: Instrumentos de ação da Vigilância Sanitária. 
Controle Microbiológico e Físico-Químico dos alimentos. Higiene e controle de qualidade na 
Indústria de alimentos. Boas Práticas de Fabricação (BPF). Análise de Perigos e Pontos 
Críticos de Controle (APPCC). Tecnologia de Abate e Inspeção Sanitária de Produtos Cárneos 
de mamíferos e aves e pescado. Tecnologia de produção e Inspeção Sanitária de ovos, mel 
e produtos lácteos. Aditivos e conservantes. Vigilância sanitária e epidemiológica de 
alimentos: Intoxicações e toxi-infecções de origem alimentar. Profilaxia das intoxicações e 
toxi-infecções alimentares. Investigação de surtos. Colheita de Amostras. Epidemiologia: 
Epidemiologia geral e aplicada - princípios gerais, definição e classificação. Cadeia 
epidemiológica e transmissão. Métodos epidemiológicos aplicados à vigilância sanitária. 
Estatística vital: Definições e conceitos. Levantamento de dados. Estatística de morbidade. 
Prevalência. Incidência. Proporções, coeficientes, índices utilizados em estudo de saúde. 
Coeficiente ou taxas de mortalidade, morbidade e letalidade. Gerais. Específicas. Doenças 
infecto-contagiosas de importância em Saúde Pública Veterinária: Determinada por 
bactérias. Tuberculose. Brucelose. Leptospirose. Salmoneloses. Estreptococciases. 
Estafilococciases. Determinadas por vírus. Raiva. Encefalites equinas. Determinadas por 
protozoários. Leishmaniose. Toxoplasmose. Determinadas por nematóides. Ascaridíase. 
Ancilostomiase. Determinadas por cestóides. Teníases. Cisticercoses. Equinococoses. 
Zoonoses: Conceituação e classificação de zoonoses. Controle da raiva. Controle de 
roedores. Controle de vetores. Quirópteros. Planejamento e Administração em Saúde 
Pública. Legislação: Constituição Federal - Seção Saúde. Constituição Estadual - Seção 
Saúde.Código Sanitário Estadual - Decreto 12.342/78. Legislação da Medicina Veterinária: 
Leis Federais: 5517/68, 5550/68, 6681/79, 6839/80, 8730/93; Decretos Federais: 
64704/69, 69134/71; Resoluções do CFMV: 591, 592, 722, 680, 749/03; As Leis, 
Resoluções e Decretos do CRMV-SC. 
 
CARGO: NUTRICIONISTA  
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Lei 
8080/90, Lei 8142/90, Leis, Conselhos de Saúde, NOAS-SUS 01/2002, Pacto pela Saúde 
2006 Consolidação do SUS e suas diretrizes. Conselhos de Saúde, NOAS-SUS 01/2002, 
Instrução normativa 01/1998 e 04/2001. Estudo dos Indicadores do Estado Nutricional de 
Coletividades: Conceitos; Diferentes métodos de avaliação; Magnitude da desnutrição 
protéico-calórica no Brasil; Quadro clínico; Distribuição; Conseqüências biológicas e sociais; 
Desnutrição protéico-calórica e doenças associadas. Planejamento Alimentar e nutricional. 
Educação Nutricional: Formação das práticas e hábitos alimentares. Ações da Nutrição em 
Saúde: Grupo materno-infantil – Acompanhamento de Crescimento e Desenvolvimento, 
Recuperação do Desnutrido. Obesidade enquanto problema de Saúde Pública: Fatores 
causais; Doenças correlatas e complicações. Programas de Alimentação Institucional – 
Merenda Escolar: Impacto social; Problemas e causas. Determinação do processo 
Fome/Desnutrição: Monocausalidade; Multicausalidade; História natural das doenças; 
Epidemiologia clássica. Vigilância Sanitária dos Alimentos: Importância. História da Política 
de Alimentação e Nutrição no Brasil. 
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CARGO: ODONTÓLOGO 
Conceitos. Materiais restauradores. Amálgama. Resinas compostas. Cimentos de ionômero 
de vidro. Instrumentais. Materiais protetores. Diagnóstico e plano de tratamento. Métodos 
preventivos. Oclusão. Ajuste oclusal. Movimentos oclusivos. Posições: relação cêntrica, 
máxima intercuspidação habitual, dimensão vertical, relação de oclusão cêntrica. Disfunção 
miofacial. Restaurações preventivas.  Selantes. Ionômero de vidro. Resinas 
compostas.Facetas estéticas. Prótese adesiva: direta e indireta. Clareamento dental. Inter -
relação dentística/periodontia.  Restaurações em dentes posteriores com resinas compostas. 
Restaurações em amálgama. Flúor: Mecanismo de ação do flúor. Farmacocinética do flúor. 
Toxicologia. Saúde bucal; Epidemiologia das Doenças bucais no Brasil; Níveis de Prevenção 
/ Medidas Preventivas; Placa dental / Cárie Dental / Flúor; Prevenção e Tratamento das 
Doenças Periodontais; Dentística Restauradora e a Manutenção da Saúde Bucal em 
Odontopediatria; Atendimentos Emergenciais Endodônticos; Traumatismo e Lesões da Cárie 
Relacionados com o Rizogênese Incompleta; Exodontia de Dentes Decíduos e Permanentes; 
Bioética e Odontologia; Sistema Único de Saúde – SUS / Leis Federais 8080 e 8.142. NOAS 
01/02. 
 
CARGO: ODONTÓLOGO ESPECIALISTA 
Defeitos de desenvolvimento da região maxilofacial e oral, Anomalias dos dentes, Doenças 
da polpa e do periápice, Infecções bacterianas, Doenças fúngicas e protozoárias, Infecções 
virais, Doenças imunológicas e alérgicas, Patologia epitelial, Patologias das glândulas 
salivares, Tumores dos tecidos moles, Distúrbios hematológicos, Manifestações orais de 
doenças sistêmicas, Doenças dermatológica, Dor facial e doenças neuromusculares, 
Anatomia do periodonto, Epidemiologia e microbiologia da doença periodontal, Placa e 
cálculo dentais, Patogênese da periodontite,Periodontite de acometimento precoce, Doenças 
periodontal necrosante, Exames em pacientes com doenças periodontal, Terapia periodontal 
associada à causa, Anti-sépitcos e antibióticos em terapia periodontal, Bases científicas do 
tratamento periodontal, Terapia periodontal de suporte, Princípios da cirurgia, Princípios de 
exodontia, Cirurgia pré-protéitica, Infecções, Tratamento de lesões patológicas da boca, 
Traumatologia oral e maxilofacial, Deformidades dentofaciais, Tratamento conservador da 
polpa dental, Filosofia do tratamento de canais radiculares, Medicação tópica entre sessões, 
Obturação dos canais radiculares, Assepsia e anti-sepsia em Endodontia, Preparo 
biomecânico dos canais radiculares, Medicação tópica entre sessões, Obturação dos canais 
radiculares, Cirurgias parendodônticas, Urgências em Endodontia, Classificação dos 
preparos cavitários, Preparo cavitário para amálgamas e compósitos, Preparo cavitário para 
restauração metálicas fundidas, Materiais restauradores, Indicações e contra indicações do 
uso clínico de resinas compostas, auto e fotopolimerizáveis, amálgama de prata e cimento 
de iônomero de vidro, Restaurações metálicas com ligas nobres e não nobres, Materiais 
odontológicos para cimentação, Patologias oclusais e disfunções craniomandibulares: 
considerações relacionadas à prótese fixa e reabilitação oral. Preparo de dentes com 
finalidade protética, Núcleos, Coroas provisórias, Moldagem e modelo de trabalho, Registros 
oclusais e montagem em articuladores semi-ajustáveis, Forma e características das infra-
estruturas para próteses metalocerâmicas, Prova dos retentores, remoção em posição para 
soldagem e remontagem, Seleção de cor e ajuste funcional e estético, Cimentação 
provisória e definitiva, Estudo das definições, Princípios de Psicologia e sua relação com a 
Odontopediatria, Diagnóstico e Patologia Bucal em Odontopediatria, Prevenção na clínica 
infantil, Reabilitação bucal e manejo cirúrgico em crianças, Terapêutica medicamentosa em 
Odontopediatria, Fundamentos biológicos básicos em Ortodontia, Crescimento e 
desenvolvimento craniofacial, Desenvolvimento de dentição, Oclusão e equilíbrio dos 
dentes, Classificação das más oclusões dentárias, Extrações seriadas, Análise de Bolton, 
Etiologia das más oclusões dentárias, Hábitos em ortodontia, Avaliação fonoaudiológica, 
Níveis de atenção e política odontológica, Epidemiologia, Índice e indicadores, Testes de 
atividade cariogênica, Recursos humanos, Cárie dental, Eitologia e fatores relacionados, 
Prevenção da cárie dental, Exercício ético e legal da Odontologia no Brasil, Identificação 
pelos dentes e rugoscopia palatina, Aspectos relativos à atuação profissional, Perícias 
odontológicas, Vias e métodos de administração, Farmacodinâmica, Interações 
medicamentosas, Efeitos adversos, Anestésicos locais, Analgésicos não-opióides e opióides, 
Antiinflamatórios, Princípios gerais de Farmacologia, Antiinflamatórios não-esteróides e 
esteróides, Farmacologia clínica da infecção e Farmacologia em situações especiais. 
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CARGO: PSICÓLOGO 
Comportamento Humano: Origem e desenvolvimento inicial. Comportamento Operante 
Humanos. Comportamento Verbal. Comportamento Social. Comportamento governado por 
regras. Seleção e orientação profissional: Orientação educacional e profissional. Propósitos e 
princípios gerais da orientação. Análise das oportunidades. Conhecimento do indivíduo que 
se orienta. Aconselhameto. Psicologia experimental: visão geral de experimentação. O 
probelma. A hipótese. O plano experimental. O planejamento experimental. Controle 
experimental. Variáveis independentes e dependentes. As bases lógicas da inferência 
experimental. Generalização, explicação e predição em experimentação. Psicologia clínica: 
Diagnóstico de distúrbios neuróticos: desenvolvimento da conduta normal e patológica, 
distúrbios de conduta evolutivos e neuróticos da criança, distúrbio do sono, da alimentação, 
da motricidade, da sociabilidade, da sexualidade, da escolaridade, dos hábitos e das 
manipulações, da birra, do ciúme, do medo e da ansiedade. Diagnóstico dos distúrbios 
psicossomáticos: classificação dos distúrbios psicossomáticos, terapêuticas acessórias dos 
distúrbios psicossomáticos. Diagnóstico dos distúrbios psiquiátricos: crianças oligofrênicas, 
epitética, psicótica e delinqüente; terapêutica psico-pedagógica. Psicologia educacional: 
Desenvolvimento cognitivo, afetiva, social, da linguagem, moral. Aprendizagem e problemas 
de aprendizagem. Interação social (professor/aluno e adulto/criança) – Motivação e 
emoção. Psicologia social: percepção social, dependência e interdependência, agressão, 
violência e altruísmo. Atitude: formação das atitudes e mudanças das atitudes. Tomada de 
decisão, procesos grupais, socialização, identidade. Fundamentos de Psicologia Social e de 
Psicologia Comunitária. Atendimento psicológico e trabalho comunitário. Psicologia Social e 
Cidadania. Psicologia Social e Comunitária e o atendimento psicológico às crianças e aos 
adolescentes. Psicologia e práticas sociais. O campo da atenção psicossocial. A psicologia da 
saúde: fundamentos e práticas. O lugar da Saúde Mental na Saúde. Atenção psicológica a 
crianças e adolescentes. Atenção psicológica ao uso de drogas. 
 
CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL 
Sistema Único de Saúde: princípios, diretrizes, municipalização e controle social. Terapia 
Ocupacional Preventiva – atuação nos programas de ações básicas em Saúde. Correntes 
teóricas e metodológicas da Terapia Ocupacional. Métodos e técnicas de avaliação nas 
diversas áreas da Terapia Ocupacional. A atividade humana como recurso terapêutico: 
conceitos, análise de atividades e diversas formas de expressão. Atividades da Vida Diária 
(AVD) e as AIVDs como recursos terapêuticos: técnicas, adaptações e acessibilidade. 
Terapia Ocupacional nas afecções e comprometimentos ósteomioarticulares. Terapia 
Ocupacional nas afecções e comprometimentos neurológicos. A Terapia Ocupacional em 
Saúde Mental: reforma psiquiátrica, abordagens terapêuticas nos diversos quadros 
nosológicos e a reinserção social. A Terapia Ocupacional na atenção ao idoso: estudos em 
geriatria e gerontologia. Atuação da Terapia Ocupacional nos agravos à saúde do 
trabalhador. As questões éticas, deontológicas e a legislação da Terapia Ocupacional. 
 
CARGO: TURISMÓLOGO 
Conceituação e organização do turismo; Dimensão; Análise estrutural; Metodologia de 
pesquisa; Elementos históricos de turismo; Características importantes; fatores 
determinantes. Legislação sobre o turismo.  Análise macroeconômica do turismo. Sociologia 
do lazer e do turismo. Hotelaria: Histórico, conceitos e tipologia: funções e importâncias. 
Turista: Conceitos e Tipologias.  Turismo, meio ambiente e patrimônio cultural.  
Fundamentos geográficos do turismo.  Turismo, bens culturais e elementos de museologia. 
Marketing em turismo. Turismo e cultura popular. elementos de estatística em turismo.  
Técnica publicitária. Técnicas de relações públicas e eventos de turismo. Planejamento e 
organização do turismo. Planejamento, organização e execução de eventos culturais. 
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ANEXO III – CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 
ITEM 1: CARGOS, CARGA HORÁRIA, VAGAS, PRÉ-REQUISITOS (ESCOLARIDADE), 

REMUNERAÇÃO E TAXA DE INSCRIÇÃO 
 

Grupo Ocupacional: ATIVIDADE DE NÍVEL MÉDIO 

VALOR DA INSCRIÇÃO - R$ 40,00 

CARGOS C.H. VAGAS PRÉ-REQUISITOS SALÁRIO 

Atendente da 
Criança e do 
Adolescente 

30H/Sem 10 Ensino Médio Completo R$ 425,00 

Auxiliar de 
Bibliotecário 

30H/Sem 11 Ensino Médio Completo R$ 425,00 

Auxiliar de 
Consultório 
Dentário 

30H/Sem 33 
Ensino Médio Completo com 
formação específica em Curso 
de ACD e/ou THD 

R$ 425,00 

Auxiliar de Sala 30H/Sem 71 
Ensino Médio Completo com 
formação específica em 
Magistério 

R$ 652,64 

Escriturário 30H/Sem 64 Ensino Médio Completo R$ 669,38 

Fiscal de Obras 30H/Sem 5 
Ensino Médio Completo com 
formação específica em 
Técnico em Edificações 

R$ 669,38 

Fiscal de Tributos 1 30H/Sem 5 Ensino Médio Completo R$ 669,38 

Fiscal de Vigilância 
Sanitária e 
Ambiental 

30H/Sem 6 Ensino Médio Completo R$ 669,38 

Fiscal do Meio 
Ambiente 

40H/Sem 7 Ensino Médio Completo R$ 669,38 

Monitor de 
Transporte Escolar 

40H/Sem 17 Ensino Médio Completo R$ 450,00 

Técnico Agrícola 30H/Sem 1 
Ensino Médio Completo com 
formação específica em 
Técnico Agrícola 

R$ 669,38 

Técnico em 
Contabilidade 

30H/Sem 2 
Ensino Médio Completo  - 
Técnico em Contabilidade 

R$ 669,38 

Técnico em 
Edificações 

30H/Sem 5 
Ensino Médio Completo com 
formação específica em 
Técnico em Edificações 

R$ 669,38 

Técnico em 
Eletrotécnica 

30H/Sem 3 
Ensino Médio Completo com 
formação específica em 
Técnico em Eletrotécnica 

R$ 669,38 

Técnico em 
Enfermagem 

30H/Sem 32 
Ensino Médio Completo com 
formação específica em 
Técnico em Enfermagem 

R$ 669,38 

Técnico em 
Nutrição e Dietética 

30H/Sem 2 

Ensino Médio Completo com 
formação específica em 
Técnico em Nutrição e/ou 
Dietética 

R$ 669,38 

Técnico em 
Saneamento 

30H/Sem 3 
Ensino Médio Completo com 
formação específica em 
Técnico em Saneamento 

R$ 669,38 
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Técnico em 
Topografia 

30H/Sem 3 
Ensino Médio Completo com 
formação específica em 
Técnico em Agrimensura 

R$ 669,38 

Técnico em Turismo 30H/Sem 2 
Ensino Médio Completo com 
formação específica em 
Técnico em Turismo 

R$ 669,38 

Técnico em 
Veterinária 

30H/Sem 2 

Ensino Médio Completo com 
formação específica em 
Técnico Veterinária e/ou 
Zootecnia 

R$ 669,38 

Técnico em 
Enfermagem 
Plantonista 

Não 
poderá 

ultrapass
ar 40H 

10 
Ensino Médio Completo com 
formação específica em 
Técnico em Enfermagem 

R$ 72,60 
PLANTÃO DE 
08 HORAS 

     
VAGAS RESERVADAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

Grupo Ocupacional: ATIVIDADE DE NÍVEL MÉDIO 

VALOR DA INSCRIÇÃO - R$ 40,00 

CARGOS C. H. VAGAS PRÉ-REQUISITOS SALÁRIO 

Auxiliar de 
Consultório 
Dentário 

30H/Sem 2 
Ensino Médio Completo com 
formação específica em Curso 
de ACD e/ou THD 

R$ 425,00 

Atendente da 
Criança e do 
Adolescente 

30H/Sem 1 Ensino Médio Completo R$ 425,00 

Auxiliar de 
Bibliotecário 

30H/Sem 1 Ensino Médio Completo R$ 425,00 

Auxiliar de Sala 30H/Sem 4 
Ensino Médio Completo com 
formação específica em 
Magistério 

R$ 652,64 

Escriturário 30H/Sem 3 Ensino Médio Completo R$ 669,38 
Monitor de 
Transporte Escolar 

40H/Sem 1 Ensino Médio Completo R$ 450,00 

Técnico em 
Enfermagem 

30H/Sem 2 
Ensino Médio Completo com 
formação específica em 
Técnico em Enfermagem 

R$ 669,38 
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ITEM 2: ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS. 
 
CARGO: ATENDENTE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO:  Auxiliar as atividade do Assistente Social. Exercer outras 
atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por 
determinação de superiores hierárquicos. 
 
CARGO: AUXILIAR DE BIBLIOTECÁRIO  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Orientar os consulentes quanto a escolha do acervo e exercer 
outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por 
determinação de superiores hierárquicos. 
 
CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Auxiliar as atividades dos profissionais da saúde bucal. Exercer 
outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por 
determinação de superiores hierárquicos.  
 
CARGO: AUXILIAR DE SALA  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Auxiliar as atividades do docente em sala de aula. Exercer 
outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por 
determinação de superiores hierárquicos. 
 
CARGO: ESCRITURÁRIO 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Desempenhar tarefas de escrituração, digitação e arquivo das 
correspondências no âmbito da municipalidade. Exercer outras atividades, compatíveis com 
sua formação, previstas em lei, regulamento ou por determinação de superiores 
hierárquicos. 
 
CARGO: FISCAL DE OBRAS 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Auxiliar o Engenheiro Civil na fiscalização de obras. Exercer 
outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por 
determinação de superiores hierárquicos. 
 
CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS 1 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Fiscalizar e orientar os munícipes quanto ao recolhimento dos 
impostos e taxas devidas ao município. Exercer outras atividades, compatíveis com sua 
formação, previstas em lei, regulamento ou por determinação de superiores hierárquicos. 
 
CARGO: FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Fiscalizar e orientar os munícipes quanto às normas e 
regulamentos relacionados à vigilância sanitária. Exercer outras atividades, compatíveis 
com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por determinação de superiores 
hierárquicos. 
 
CARGO: FISCAL DO MEIO AMBIENTE 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Fiscalizar e orientar os munícipes quanto às normas e 
regulamentos relacionados ao meio ambiente. Exercer outras atividades, compatíveis com 
sua formação, previstas em lei, regulamento ou por determinação de superiores 
hierárquicos. 
 
CARGO: Monitor de Transporte Escolar 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Auxiliar o motorista na fiscalização das crianças. Exercer 
outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por 
determinação de superiores hierárquicos. 
 
CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Prestar assistência técnica junto aos agricultores e produtores 
rurais. Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, 
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regulamento ou por determinação de superiores hierárquicos. 
 
CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Auxiliar o Contador em suas tarefas. Exercer outras 
atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por 
determinação de superiores hierárquicos. 
 
CARGO: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Auxiliar o Engenheiro Civil na fiscalização de obras. Exercer 
outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por 
determinação de superiores hierárquicos. 
 
CARGO: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Supervisionar e executar atividades de eletrotécnica e auxiliar 
na elaboração e análise de projetos relativos à sua formação profissional. Exercer outras 
atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por 
determinação de superiores hierárquicos. 
 
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Supervisionar e executar atividades de técnico em 
enfermagem e auxiliar na elaboração e análise de projetos relativos à sua formação 
profissional. Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, 
regulamento ou por determinação de superiores hierárquicos. 
 
CARGO: TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Auxiliar o Nutricionista em suas tarefas. Exercer outras 
atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por 
determinação de superiores hierárquicos. 
 
CARGO: TÉCNICO EM SANEAMENTO 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Auxiliar o Engenheiro Sanitarista em suas tarefas. Exercer 
outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por 
determinação de superiores hierárquicos. 
 
CARGO: TÉCNICO EM TOPOGRAFIA 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Supervisionar e executar atividades de topografia e auxiliar na 
elaboração e análise de projetos relativos à sua formação profissional. Exercer outras 
atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por 
determinação de superiores hierárquicos. 
 
CARGO: TÉCNICO EM TURISMO 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Auxiliar o Turismólogo em suas tarefas. Exercer outras 
atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por 
determinação de superiores hierárquicos. 
 
CARGO: TÉCNICO EM VETERINÁRIA 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Auxiliar o Veterinário em suas tarefas. Exercer outras 
atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por 
determinação de superiores hierárquicos. 
 
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Supervisionar e executar atividades de técnico em 
enfermagem e auxiliar na elaboração e análise de projetos relativos à sua formação 
profissional. Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, 
regulamento ou por determinação de superiores hierárquicos. 
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ITEM 3: PROVAS E PROGRAMAS 

 
Atenção: 

A legislação municipal pode ser obtida no site www.leismunicipais.com.br. 
Devem ser consideradas as alterações de qualquer legislação, até 30 de junho de 2007. 

 
Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais – 15 questões  
(Comum a todos os cargos) 

 
Língua Portuguesa– 6 (seis) questões 
Compreensão e interpretação de texto(s). Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Flexão 
nominal verbal. Pronomes: emprego, forma de tratamento e colocação. Emprego de tempos 
e modos verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. Emprego da crase. 
Pontuação. Classes gramaticais variáveis: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome. 
Verbo. Termos integrantes da oração: objeto direto e indireto, agente da passiva e 
complemento nominal. 
Matemática – 5 (cinco) questões 
Leitura e escrita de números reais. Operações com os números reais (adição, subtração, 
multiplicação, divisão e potenciação). Equação do 1º grau. Interpretação de gráficos 
estatísticos. Cálculo de área de figuras planas. Cálculo de volume sólidos e geométricos. 
Regra de três simples. Porcentagem. Juros simples e compostos. 
Atualidade e Aspectos Sócio-Econômicos -  4 (três) questões 
Notícias atuais veiculadas na mídia escrita, falada e televisada. Realidade sócio-econômica 
de Biguaçu e de Santa Catarina. 

 
Prova Objetiva de Conhecimento Especializado – 15 Questões 

 
CARGO: ATENDENTE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Promoção e proteção da saúde da criança e do adolescente. Estatuto da criança e do 
adolescente. Política da criança e do adolescente. Violência contra criança e o adolescente. 
 
CARGO: AUXILIAR DE BIBLIOTECÁRIO 
Administração de Bibliotecas: Organização. Planejamento. Marketing em unidades de 
informação. Técnicas biblioteconômicas: Técnicas de conservação de livros e materiais 
especiais. Normalização da informação. Armazenamento de dados em bases eletrônicas. 
Sistema de recuperação da informação. Referências bibliográficas e Referência: Fontes de 
informação impressa, eletrônica e/ou digitais. Atendimento de usuários. 
 
CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
Acolhimento e preparo do paciente para o atendimento clínico; prevenção da doença cárie, 
doenças periodontais e câncer de boca;  atividades básicas de higiene bucal (escovação, uso 
de fio dental e controle da placa bacteriana);  instrumentação odontológica;  manipulação 
de materiais odontológicos; processamento de filme radiográfico. Controle de Infecção e 
Biossegurança: limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização;  uso de EPIs em odontologia; 
reparo e acondicionamento de materiais, instrumentais e equipamentos; descarte de 
resíduos odontológicos; manutenção e conservação de materiais e equipamentos;  
biossegurança durante procedimentos radiográficos. Saúde Bucal Coletiva: atividades 
educativas de promoção de saúde; procedimentos coletivos (exame bucal com finalidade 
epidemiológica, escovação dental supervisionada, aplicação tópica de flúor gel e bochecho 
fluorado); indices CPO-D e CEO-D; Código de Ética Odontológica. 
 
CARGO: AUXILIAR DE SALA 
A educação infantil sob o paradigma da história - o momento histórico e o surgimento da 
educação infantil; A educação infantil e seu papel social hoje; Os dois grandes eixos da 
educação infantil - educar e cuidar; As características da criança de 0 a 6 anos sob a ótica 
social; A organização do tempo e do espaço na educação infantil; Princípios que 
fundamentam as práticas na educação infantil: pedagogia da infância, as diferentes 
dimensões humanas, direitos da infância e a relação creche-família; Legislações sobre 
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educação infantil. (Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto sobre os temas 
propostos); Documento norteador e a Proposta Curricular do Município de Biguaçu. 

 
CARGO: ESCRITURÁRIO 
Noções de Direito Administrativo.Administração pública. Conceito, natureza e fins. Princípios 
básicos: legalidade, moralidade, finalidade e publicidade. Poderes administrativos: 
vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentador e de policia. Atos 
administrativos. Requisitos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Mérito do ato 
administrativo. Atos de direito privado praticados pela administração. Procedimento 
administrativo. Atributos do ato administrativo: Espécies de processo administrativo. 
Princípios informadores. Fases do Processo administrativo. Sindicância. Aspectos técnicos. 
Conhecimentos de Informática em geral: Windows, Word, Excel. Utilitários: Anti-Vírus; 
Backup de Arquivos de Internet. Acesso em Navegação; Correio Eletrônico; Downloads. 

 
CARGO: FISCAL DE OBRAS 
Tecnologia da construção civil: aspectos gerais da construção, limpeza do terreno, 
instalação do canteiro de obras, locação de obras, escavações, noções de fundações, 
argamassas, contra-pisos, alvenaria de tijolos, revestimentos (pisos, paredes, tetos), vidro, 
instalações elétricas. Administração pública. Conceito, natureza e fins. Princípios básicos: 
legalidade, moralidade, finalidade e publicidade. Poderes administrativos: vinculado, 
discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentador e de policia. Atos administrativos. 
Requisitos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Mérito do ato administrativo. 
Atos de direito privado praticados pela administração. Procedimento administrativo. 
Atributos do ato administrativo: presunção de legitimidade, imperatividade e auto-
executoriedade. Contratos administrativos. Peculiaridades. Alteração e rescisão unilateral. 
Equilíbrio econômico-financeiro. Reajustamento de preços e tarifas. Interpretação e 
aplicação e penalidades contratuais. Cláusulas essenciais. Licitação Pública. Princípios e 
finalidade. Objeto. Obrigatoriedade. Dispensa. Inexigibilidade. Procedimento: edital, 
convite, recebimento da documentação e proposta, habilitação, julgamento das propostas, 
adjudicação e homologação, anulação e revogação. Modalidades de licitação pública: 
concorrência, tomadas de preços, convite, concurso e leilão. Registros cadastrais. Admissão 
Indireta,. Autarquias. Empresas públicas. Sociedades de economia mista. Fundações 
instituídas pelo Poder Público. Servidores públicos: Competência para organizar o 
funcionalismo. Cargos e funções. Criação. Direito dos servidores. Vencimentos e vantagens 
pecuniárias. Adicionais e gratificações. Deveres. Restrições funcionais. Responsabilidade: 
administrativa, civil e criminal. Meios de punição: seqüestro, perdimento e confisco de bens, 
enriquecimento ilícito, abuso de autoridade. Responsabilidade civil do administrador. 
Responsabilidade por atos legislativos e judiciais. Ação de reparação de danos e ação 
regressiva. Recursos administrativos. Pedido de reconsideração. Prescrição administrativa. 
Espécies de processo administrativo. Princípios informadores. Fases do Processo 
administrativo. Sindicância. 
 
CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS 1 
Noções de Direito Administrativo.Administração pública. Conceito, natureza e fins. Princípios 
básicos: legalidade, moralidade, finalidade e publicidade. Poderes administrativos: 
vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentador e de policia. Atos 
administrativos. Requisitos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Mérito do ato 
administrativo. Atos de direito privado praticados pela administração. Procedimento 
administrativo. Atributos do ato administrativo: presunção de legitimidade, imperatividade e 
auto-executoriedade. Contratos administrativos. Peculiaridades. Alteração e rescisão 
unilateral. Equilíbrio econômico-financeiro. Reajustamento de preços e tarifas. Interpretação 
e aplicação e penalidades contratuais. Cláusulas essenciais. Licitação Pública. Princípios e 
finalidade. Objeto. Obrigatoriedade. Dispensa. Inexigibilidade. Procedimento: edital, 
convite, recebimento da documentação e proposta, habilitação, julgamento das propostas, 
adjudicação e homologação, anulação e revogação. Modalidades de licitação pública: 
concorrência, tomadas de preços, convite, concurso e leilão. Registros cadastrais. Admissão 
Indireta,. Autarquias. Empresas públicas. Sociedades de economia mista. Fundações 
instituídas pelo Poder Público. Servidores públicos: Competência para organizar o 
funcionalismo. Cargos e funções. Criação. Direito dos servidores. Vencimentos e vantagens 
pecuniárias. Adicionais e gratificações. Deveres. Restrições funcionais. Responsabilidade: 
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administrativa, civil e criminal. Meios de punição: seqüestro, perdimento e confisco de bens, 
enriquecimento ilícito, abuso de autoridade. Responsabilidade civil do administrador. 
Responsabilidade por atos legislativos e judiciais. Ação de reparação de danos e ação 
regressiva. Recursos administrativos. Pedido de reconsideração. Prescrição administrativa. 
Espécies de processo administrativo. Princípios informadores. Fases do Processo 
administrativo. Sindicância. Aspectos técnicos. 
 
CARGO: FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL 
Legislação federal e estadual sobre vigilância sanitária. Doenças veiculadas por alimentos 
(DVA). Doenças transmissíveis e de notificação compulsória. Armazenagem, transporte, 
tratamento e disposição final de resíduos sólidos e resíduos líquidos. Abastecimento de água 
– captação, proteção, tratamento e distribuição. Produção, embalagem, armazenamento, 
distribuição e comercialização de alimento, cosméticos, saneantes e medicamentos. 
Educação para saúde, Hábitos higiênicos do ambiente e do corpo. Primeiros socorros. 
 
CARGO: FISCAL DO MEIO AMBIENTE 
Lei n.º 4.771, de 15 de setembro de 1965: Código Florestal. Medida Provisória n.º 
2.166/001: que altera a Lei do Código Florestal. Lei n.º 5.197, de 3 de janeiro de 1967: Lei 
de Proteção à Fauna. Decreto-Lei n.º 221, de 28 de fevereiro de 1967. Lei da pesca. Lei n.º 
7.653, de 12 de 12 fevereiro de 1988. Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981: Política 
Nacional do Meio Ambiente. Lei n.º 7.804, de 18 de julho de 1988. Lei n.º 7.802, de 12 de 
julho de 1989: Lei de Agrotóxicos. Lei n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: Lei dos 
Crimes Ambientais. Decreto n.º 3179/99: que regulamenta a Lei nº 9605/98. Lei n.º 9.985, 
de 18 de julho de 2000. Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Lei n.º 
10.165/00. Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental. Art. 225 da Constituição Federal do 
Brasil de 1988. Resolução CONAMA n.º 001/86. RIMA. Resolução CONAMA n.º 237/97. 
Licenciamento ambiental. Lei n.º 6.567, de 24 de setembro de 1978. Exploração e o 
aproveitamento das substâncias minerais. Lei n.º 7.661, de 16 de maio de 1988. Plano 
Nacional de Gerenciamento Costeiro. Lei n.º 8.171, de 17 janeiro de 1991. Política agrícola. 
Lei n.º 9.433 de 08 de janeiro de 1997. Sistema Nac. Gerenciamento Recursos Hídricos. Lei 
n.º 11.445 de 05 de janeiro de 2007. 
 
CARGO: MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 
Estatuto da Criança e do Adolescente; Primeiros Socorros; Cidadania. Requerimento - 
Circulares - Siglas dos Estados da Federação - Formas de tratamento em correspondências 
oficiais - Tipos de correspondência - Atendimento ao Público - Portarias - Editais - Noções 
de protocolo e arquivo - Índice onomástico - Assiduidade - Disciplina na execução dos 
trabalhos - Relações humanas no trabalho - Formas de tratamento - Decretos - 
Organograma - Fluxograma - Poderes Legislativo e Executivo Municipal - Leis Ordinárias e 
Complementares 
 
CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA 
SOLOS: Origem; formação; composição; perfil; classificação; características (cor, textura, 
estrutura, porosidade, fertilidade, reação, declividade); nutrientes (funções, sintomas de 
deficiência, fontes); adubação e correção (amostragem, interpretação de análises, cálculo 
de calagem, cálculo de adubação e formulações); unidades (miliequivalente, ppm, mg/dm3, 
cmolc, mmolc/dm3); fertilizantes químicos; adubação orgânica; conservação e manejo de 
solos (erosão, tipos, prejuízos, práticas conservacionistas,: edáficas e vegetativas). 
OLERICULTURA: Definição; importância; tipos de exploração; localização; solos; produção 
de mudas (sementeira, viveiro, saquinhos, bandejas); estufas; principais culturas (alface, 
abóbora, beterraba, cenoura, melão, melancia, pimentão, pepino, tomate, rúcula); 
hidroponia; plantas medicinais. CULTURAS ANUAIS: Histórico; importância; botânica; 
morfologia; escolha da área; planejamento e plantio; tratos culturais; colheita e 
comercialização; principais culturas (algodão, arroz, feijão, milho, mandioca, soja, sorgo). 
CULTURAS PERENES: Histórico; importância; botânica; morfologia; propagação; produção 
de mudas (sementeira, viveiro, saquinhos, bandejas, tubetes); estufas; escolha da área; 
planejamento e plantio; tratos culturais; colheita e comercialização; principais fruteiras 
(acerola, banana, coqueiro, citrus, maracujá, mamão); silvicultura; essências florestais. 
PRINCIPAIS PRAGAS E DOENÇAS DAS CULTURAS: Descrição biológica; sintomas; controle 
(químico, biológico, cultural); manejo integrado de pragas e doenças – MIP. 
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AGROTÓXICOS: Conceitos; formulações; classes toxicológicas; cálculo de dosagens; 
tecnologia de aplicação; grupos químicos; princípios toxicológicos; legislação. PAISAGISMO 
E JARDINAGEM: Implantação e manutenção de jardins; viveiros; estufas; propagação, 
irrigação e administração de plantas ornamentais. CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES RURAIS: 
Materiais de construção; instalações agrícolas. IRRIGAÇÃO E DRENAGEM: Importância e 
aplicação; capacidade de retenção de água no solo; mananciais de água; principais 
sistemas de irrigação; planejamento da irrigação; manejo e operação da irrigação. 
MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA: Máquinas, implementos e ferramentas; preparo do solo; aração, 
gradagem, enxadas rotativas, subsolagem; plantio direto.  
 
CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
Princípios Fundamentais de Contabilidade. Lei Federal n.º 4320/64. Serviço Público, privado 
e de Utilidade Pública. Administração Pública Direta e Indireta. Contabilidade Pública - 
Campo de Atuação. Regimes Contábeis. Orçamento Público – Princípios, Ciclos, Orçamento 
– Programa. Receita Pública, Orçamentária e Extraorçamentária, Classificação, Estágios, 
dívida ativa. Despesa Pública Orçamentária e Extraorçamentária - Classificação. Restos a 
pagar e Dívida Pública. Regime de adiantamento. Patrimônio Público – Formação e 
Variações. Créditos Adicionais – Classificação: Autorização, Vigência. Balanços e Relatórios 
Contábeis. Resolução n.º TC – 16/94, de 21/12/94 do TCE. Constituição Federal de 1988. 
Estrutura Organizacional. Responsabilidade. Planejamento e processos de orçamento. 
 
CARGO: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 
Desenho: Nomenclatura, especificações, indicações em plantas baixas cortes e fachadas; 
escalas apropriadas para tipos de desenhos e transformações de escala; legendas, 
convenções, planilhas, selos, carimbos e margens; normas brasileiras para desenho técnico 
e desenho arquitetônico; representação normatizada para eixo, corte, madeira, concreto e 
aço; equipamentos para desenho e seu uso característico; formato de papel. Tecnologia: 
Formas corretas para execução de instalações elétricas e hidráulicas; nomenclatura e 
montagem para peças de tesouras; traços e seqüências para execução de argamassas e 
concretos; equipamentos utilizados para execução de obras; cantarias, alvenarias, 
cerâmicas e blocos. Materiais: Reconhecimento dos materiais por suas características; 
especificação de materiais; dimensões de norma e utilização; aço para concreto, 
características e desenho. Orçamento: Especificação técnica; medições e quantificações; 
planilhas orçamentárias de NB 140. Segurança e Saúde no Trabalho. NR 8 – Edificações. NR 
18 Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Tecnologia da 
construção civil – aspectos gerais da construção, limpeza do terreno, instalação do canteiro 
de obras, locação de obras, escavações, noções de fundações, argamassas, contra-pisos, 
alvenaria de tijolos, revestimentos (pisos, paredes, tetos), vidros, instalações elétricas, 
hidrosanitárias e complementares, andaimes, coberturas, esquadrias, pinturas, concreto, 
estrutura de concreto armado, lajes, vigas, tipos de aços, prospecção do sub-solo, 
tubulações, blocos. Materiais de construção civil – madeiras, materiais metálicos, materiais 
plásticos, aglomerantes, argamassas, pedras naturais, agregados, concreto, vidros, 
materiais cerâmicos, tintas e vernizes, materiais betuminosos, fibro-cimento. Orçamento e 
cronograma – contrato, caderno de encargos, físico, financeiro. Leitura e interpretação de 
projetos arquitetônicos, estruturais, hidro-sanitários, elétricos, telefônicos, preventivos de 
incêndio e outros projetos complementares. Planejamento da construção civil. Máquinas e 
equipamentos usados na construção civil. 
 
CARGO: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 
Circuitos Elétricos. Eletrônica Analógica.  Eletrônica Digital. Manutenção de circuitos 
eletrônicos. Noções de utilização de programas para elaboração de layout de circuito 
impresso. Preparação de placas de circuito impresso. Identificação de componentes 
defeituosos. Operação de projetores multimídia e de equipamentos de sonorização. Noções 
de transdutores: temperatura, pressão, corrente etc.  Noções de instalação e funcionamento 
de no break. Eletrotécnica básica – circuitos elétricos (monofásicos, trifásicos), instalações 
elétricas de baixa tensão. Fundamentos teóricos de aterramento. Transformadores. 
Medidores CA. Montagem, manutenção e instalação de microcomputadores PC. Técnicas de 
manutenção de aparelhos eletrônicos. 
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CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Ética e Legislação: aspectos éticos e legais que fundamentam o exercício profissional da 
enfermagem. Fundamentos de Enfermagem: procedimentos e ações do técnico de 
enfermagem no atendimento ao cliente/paciente; conhecimentos teóricos que fundamentam 
as ações do técnico de enfermagem; relacionamento interpessoal com o paciente; processo 
de educação em saúde; prevenção de acidentes; medidas de controle da infecção 
hospitalar. Supervisão em Enfermagem: ações do técnico de enfermagem na supervisão do 
pessoal auxiliar. Atuação do técnico de enfermagem na assistência: à mulher no período 
grávido-puerperal e a portadora de patologias específicas da gravidez e ginecológicas; ao 
recém-nascido; à criança e ao adolescente no processo de crescimento e desenvolvimento; 
à criança, ao adolescente, ao adulto e ao idoso com distúrbios clínicos, psiquiátricos, 
doenças infecciosas e parasitárias, em situações cirúrgicas, emergenciais e de terapia 
intensiva. Ações do técnico de enfermagem no centro cirúrgico e central de material. 
Participação do técnico de enfermagem nos programas especiais de saúde: imunização e 
cadeia de frio; tuberculose, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS; 
diabetes mellitus; hipertensão arterial; saúde do adolescente. 
 
CARGO: TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 
Nutrição e dietética; macronutrientes e micronutrientes; guias alimentares; planejamento 
de cardápios e higiene de alimentos. Noções de Nutrição e Alimentação Normal; Introdução 
à Orientação Nutricional; Noções Gerais sobre alimentos – alimentos e Saúde; Utilização de 
Nutrientes – Digestão, absorção e metabolismo (Água, Proteína, Carboidratos, gorduras, 
vitaminas, minerais e Fibras). Dietoterapia na desnutrição protéicoenergética; 
Comunidades: nutrição nos grupos etários no 1º ano de vida, pré-escolar, no adulto 
(gestantes e nutrizes), Alimento: classificação, princípios nutritivos, seleção, preparo, 
perdas decorrentes. Microbiologia dos Alimentos – Transmissão de Doenças pelos 
Alimentos. Estocagem e conservação dos Alimentos. Envenenamento e toxicologia 
Alimentar; Química dos Alimentos – Conseqüências Biológicas da Oxidação de lipídeos; 
Antioxidantes; Conservantes Químicos usados em Alimentos – Refeições para Coletividades. 
Administração de serviços de Nutrição: unidade de serviço de alimentação e nutrição, tipos 
de serviços, planejamento físico, funcional. Layout, Fluxograma, peculiaridades da área 
física e construção social do serviço de alimentação e nutrição, previsão numérica e 
distribuição.  
 
 
CARGO: TÉCNICO EM SANEAMENTO 
Noções sobre saneamento. Saneamento de alimentos. Combate a poluição. Noções gerais 
sobre saneamento básico. Visita domiciliar. Higiene Os seres vivos. Ar, água, solo. Ciclo 
vital. Higiene e saúde. Desequilíbrio ecológico. Poluição e desmatamento. O problema do 
lixo. Atenção primária à saúde. Programas de controle e prevenção de doenças. Epidemias. 
Controle de vetores. Vigilância epidemiológica e indicadores de saúde. Saúde da 
comunidade, políticas públicas e participação popular. Atuação prática em visita domiciliar e 
educação sanitária. Saúde e educação, saúde e saneamento, saúde e higiene, saúde e 
controle e vigilância sanitária.  
 
CARGO: TÉCNICO EM TOPOGRAFIA 
Identificação, manuseio, utilização, instalação em campo e guarda de teodolitos, níveis, 
estações total, GPS, bússolas, altímetros e rádio comunicadores. Confecção, manuseio e 
utilização de piquetes e estacas, manuseio de tintas e pincéis. Manuseio, utilização, 
manutenção preventiva de foices, facões e roçadeiras, utilização de equipamentos de 
segurança. Leituras de instrumentos de medida (trenas, escalas articuladas (metros) e 
distanciômetros), bússolas e conhecimento dos pontos cardeais. Manuseio, instalação e 
posicionamento de balizas e miras. Cadastro técnico. Unidade Autônoma. Cálculo de área. 
Fração Ideal. Unidades de comprimento. Projeto Arquitetônico. Código Tributário Municipal. 
 
CARGO: TÉCNICO EM TURISMO 
Conceituação e organização. Dimensão dinâmica do Turismo. Análise estrutural do Turismo. 
Metodologia de pesquisa em Turismo. 5 Elementos históricos do Turismo. Administração de 
empresas de Turismo.Legislação sobre o Turismo. Análise macroeconômica do Turismo.  
Sociologia do Lazer e do Turismo. Hotelaria. Turismo, meio ambiente e patrimônio cultural. 
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Fundamentos geográficos do Turismo. Sistema de transportes. Turismo, bens culturais e 
elementos de museologia. Marketing em Turismo. Turismo e cultura popular. Agências de 
viagem.  Elementos de estatística no Turismo. Técnica publicitária. Técnicas de relações 
públicas e eventos em Turismo. Planejamento e organização do Turismo.  Aspectos relativos 
ao turismo. A importância do lazer e turismo na sociedade atual. Integração 
escola/comunidade e orientação educacional. A função social da instituição pública. Técnicas 
de promoção de eventos destinadas ao turismo. 
 
 
CARGO: TÉCNICO EM VETERINÁRIA 
Epidemiologia e controle de zoonoses: leptospirose, raiva, teníase, cisticercose, 
esquistossomose, dengue, febre amarela, febre maculosa, toxoplasmose, leishmaniose 
visceral e cutânea, brucelose, tuberculose e criptosporidiose; Controle e biologia de vetores, 
roedores e animais peçonhentos; Noções de saneamento, tratamento e abastecimento de 
água, esgotamento sanitário, coleta e destino de resíduos sólidos, drenagem de águas 
pluviais e saneamento como instrumento de controle de endemias; Boas práticas de 
fabricação de produtos de origem animal, Doenças transmissíveis por alimentos de origem 
animal; Boas práticas de produção de produtos de origem animal; Inspeção de produtos de 
origem animal: leite e derivados, carne e derivados, aves, ovos, pescado e mel; Tecnologia 
de produtos de origem animal; Análise de Perigos; Pontos Críticos de Controle-APPCC em 
indústrias de produtos de origem animal; Legislação: leis, decretos-lei, decretos, portarias, 
regulamentos, resoluções e instruções normativas do Ministério da Saúde e do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e  Abastecimento; Resíduos de drogas veterinárias em produtos de 
origem animal: importância, controle e legislação. 
 
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA 
Ética e Legislação: aspectos éticos e legais que fundamentam o exercício profissional da 
enfermagem. Fundamentos de Enfermagem: procedimentos e ações do técnico de 
enfermagem no atendimento ao cliente/paciente; conhecimentos teóricos que fundamentam 
as ações do técnico de enfermagem; relacionamento interpessoal com o paciente; processo 
de educação em saúde; prevenção de acidentes; medidas de controle da infecção 
hospitalar. Supervisão em Enfermagem: ações do técnico de enfermagem na supervisão do 
pessoal auxiliar. Atuação do técnico de enfermagem na assistência: à mulher no período 
grávido-puerperal e a portadora de patologias específicas da gravidez e ginecológicas; ao 
recém-nascido; à criança e ao adolescente no processo de crescimento e desenvolvimento; 
à criança, ao adolescente, ao adulto e ao idoso com distúrbios clínicos, psiquiátricos, 
doenças infecciosas e parasitárias, em situações cirúrgicas, emergenciais e de terapia 
intensiva. Ações do técnico de enfermagem no centro cirúrgico e central de material. 
Participação do técnico de enfermagem nos programas especiais de saúde: imunização e 
cadeia de frio; tuberculose, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS; 
diabetes mellitus; hipertensão arterial; saúde do adolescente. 
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ANEXO IV – CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
 

ITEM 1: CARGOS, CARGA HORÁRIA, VAGAS, PRÉ-REQUISITOS 
(ESCOLARIDADE), REMUNERAÇÃO E TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

Grupo Ocupacional: ATIVIDADE DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

VALOR DA INSCRIÇÃO - R$ 30,00 

CARGOS C.H. VAGAS PRÉ-REQUISITOS SALÁRIO 

Almoxarife 40H/Sem 5 Ensino Fundamental Completo R$ 669,38 

Auxiliar de 
Manutenção e 
Conservação 
(Operário Braçal) 

40H/Sem 106 Ensino Fundamental Completo  R$ 425,00 

Auxiliar de 
Topógrafo 

30H/Sem 1 Ensino Fundamental Completo R$ 425,00 

Auxiliar de 
Veterinário 

30H/Sem 2 Ensino Fundamental Completo R$ 425,00 

Calceteiro 40H/Sem 10 Ensino Fundamental Completo R$ 753,03 

Eletricista de 
Automóvel 

40H/Sem 2 Ensino Fundamental Completo R$ 753,03 

Mecânico 40H/Sem 3 Ensino Fundamental Completo R$ 753,03 

Operador de 
Caminhão Muck 

40H/Sem 1 
 Ensino Fundamental Completo 

Carteira de Habilitação 
Categoria “C” 

R$ 753,03 

Operador de 
Máquina 
(Carregadeira) 

40H/Sem 3 
 Ensino Fundamental Completo 

Carteira de Habilitação 
Categoria “C” 

R$ 753,03 

Operador de 
Máquina (Patrola) 

40H/Sem 4 
 Ensino Fundamental Completo 

Carteira de Habilitação 
Categoria “C” 

R$ 753,03 

Operador de 
Máquina 
(Retroescavadeira) 

40H/Sem 14 
 Ensino Fundamental Completo 

Carteira de Habilitação 
Categoria “C” 

R$ 753,03 

Operador de 
Máquina (Rolo 
Compactador) 

40H/Sem 1 
 Ensino Fundamental Completo 

Carteira de Habilitação 
Categoria “C” 

R$ 753,03 

Operador de 
Máquina de corte  

40H/Sem 1  Ensino Fundamental Completo R$ 753,03 

Operador de 
Roçadeira Costal 

40H/Sem 4  Ensino Fundamental Completo R$ 753,03 

Operador de 
Trator Agrícola 

40H/Sem 10 
 Ensino Fundamental Completo 

Carteira de Habilitação 
Categoria “C” 

R$ 753,03 
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VAGAS RESERVADAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

Grupo Ocupacional: ATIVIDADE DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

VALOR DA INSCRIÇÃO - R$ 30,00 

CARGOS C. H. VAGAS PRÉ-REQUISITOS SALÁRIO 

Auxiliar de 
Manutenção e 
Conservação 
(Operário Braçal) 

40H/Sem 5 Ensino Fundamental Completo  R$ 425,00 

Operador de 
Máquina 
(Retroescavadeira) 

40H/Sem 1 
 Ensino Fundamental Completo 

Carteira de Habilitação 
Categoria “C” 

R$ 753,03 

Operador de 
Trator Agrícola 

40H/Sem 1 
 Ensino Fundamental Completo 

Carteira de Habilitação 
Categoria “C” 

R$ 753,03 
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ITEM 2: ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS. 
 
CARGO: ALMOXARIFE 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Supervisionar e executar atividades de almoxarife e auxiliar na 
elaboração e análise de projetos relativos à sua formação profissional, seguindo orientação 
do Titular da Pasta. 
 
CARGO: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (OPERÁRIO BRAÇAL) 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Executar serviços manuais na conservação de estradas, ruas, 
parques e jardins e efetuar a coleta de lixo. 
 
CARGO: AUXILIAR DE TOPÓGRAFO 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Auxiliar o Técnico em Topografia em suas tarefas e exercer 
outras que por este lhe sejam delegadas, ou pelo Titular da Pasta. 

 
CARGO: AUXILIAR DE VETERINÁRIO 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Prestar serviços na área da medicina veterinária, de acordo 
com o programa da Pasta. 

 
CARGO: CALCETEIRO 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Executar serviços manuais na conservação de estradas, ruas, 
parques e jardins e efetuar o assentamento de lajotas, ladrilhos, meios fios etc. Exercer 
outras atividades inerentes ao seu cargo que sejam estabelecidas em Lei e/ou repassadas 
pelo titular da pasta. 
 
CARGO: ELETRICISTA DE AUTOMÓVEL 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Exercer atividades inerentes ao seu cargo e à manutenção da 
frota de veículos da municipalidade e aquelas estabelecidas em Lei e/ou repassadas pelo 
titular da pasta. 
 
CARGO: MECÂNICO 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Responsabilizar-se pelos serviços de mecânico da frota 
municipal. 

 
CARGO: OPERADOR DE CAMINHÃO MUCK 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Operar caminhão Muck 
 
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINA (CARREGADEIRA) 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Operar máquina carregadeira. 
 
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINA (PATROLA) 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Operar máquina patrola. 
 
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINA (RETROESCAVADEIRA) 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Operar máquina retroescavadeira. 

 
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINA (ROLO COMPACTADOR) 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Operar máquina rolo compactador. 

 
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINA DE CORTE 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Operar máquina de corte 

 
CARGO: OPERADOR DE ROÇADEIRA COSTAL 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Operar roçadeira costal 

 
CARGO: OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Operar trator agrícola. 
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ITEM 3: PROVAS E PROGRAMAS 
 

Atenção: 
A legislação municipal pode ser obtida no site www.leismunicipais.com.br. 

Devem ser consideradas as alterações de qualquer legislação, até 30 de junho de 2007. 
 
Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais – 15 questões  

(Comum a todos os cargos) 
 

Língua Portuguesa– 6 (seis) questões 
Interpretação de texto(s). Silaba e divisão silábica. Classes gramaticais: Substantivo, 
gênero (masculino e feminino), número (singular e plural) e grau (diminutivo e 
aumentativo). Classificação do substantivo (próprio, comum e coletivo). Adjetivo (número e 
gênero). 
Matemática– 5 (cinco) questões 
Conjuntos numéricos. Números inteiros (pares e impares). Ordem crescente e decrescente. 
Noções de dobro e triplo. Problemas com as 4 operações (adição, multiplicação, subtração e 
divisão). Medidas (dúzias, dezena e centena). Calendário (semana, mês e ano) 
Atualidade e Aspectos Sócio-Econômicos - 4 (três) questões 
Notícias atuais veiculadas na mídia escrita, falada e televisada. Realidade sócio-econômica 
de Biguaçu e de Santa Catarina. 

 
Prova Objetiva de Conhecimento Especializado – 15 Questões 

 
 
CARGO: ALMOXARIFE 
Administração de material: conceitos, funções e objetivos. Indicadores de gestão. 
Classificação e especificação de matérias. Gestão de estoque: Modelos de gestão (prazo 
fixo, quantidade fixa e mista). Variáveis. Técnicas. Fichas de estoques e de prateleira. 
Almoxarifado: conceito, tipologia, funções, layout. Recepção de matérias: atividades e 
controle. Estocagem de matérias: princípios, empilhamento, carga utilizada, palatização, 
técnicas de conservação. Expedição. Embalagens. Equipamentos de movimentação de 
matérias: características e usos. Distribuição. Inventários: Conceitos, tipologia, operações. 
 
CARGO: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (OPERÁRIO BRAÇAL) 
Noções básicas de conservação e manutenção. Noções básicas de higiene e limpeza. 
Cuidados elementares com o patrimônio. Utilização de materiais e equipamentos de 
limpeza. Guarda e armazenagem de materiais e utensílios. Habilidades manuais no 
desempenho das tarefas: seqüência correta das operações; uso correto de ferramentas, 
utensílios e equipamentos, manutenção e conservação de ferramentas, utensílios e 
equipamentos; dosagem de produtos para limpeza; uniformidade da limpeza e da roupa 
lavada e passada; dosagem de ingredientes.  Noções básicas de segurança e higiene do 
trabalho. Relacionamento humano no trabalho. Importância da disciplina  no trabalho. 
Noções básicas de qualidade e produtividade. 
 
CARGO: AUXILIAR DE TOPÓGRAFO 
Topografia: Generalidades e definições; instrumentos de nivelamento; traçado de curvas de 
nível; métodos de levantamento topográfico; cálculo das áreas; sistematização de terrenos. 
Cadastro técnico. Unidade Autônoma. Cálculo de área. Fração ideal. Unidades de 
comprimento. Código de Postura municipal. 
 
CARGO: AUXILIAR DE VETERINÁRIO 
Fundamentos em biossegurança. Noções de microbiologia geral. Métodos de controle e 
eliminação de microrganismos. Conceitos básicos de manejo de animais domésticos. 
Fundamentos de enfermagem. Noções sobre a legislação em defesa sanitária. Noções sobre 
a legislação em vigilância sanitária. 
 
CARGO: CALCETEIRO 
Noções básicas de edificações; conhecimento de pluma, nível esquadro, assentamento de 
lajota, paralelepípedo. Interpretação de projeto. Habilidade no manuseio de ferramentas 
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(colher de pedreiro, pá, picareta, elétricas leves, betoneira e outras). Conhecimento dos 
tipos de traços de concreto e massa. Noções práticas de como evitar acidente. Habilidades 
em reparos em acabamento de instalações prediais e serviços afins. 
 
CARGO: ELETRICISTA DE AUTOMÓVEL 
Conhecimentos e utilização adequada das ferramentas. Conhecimentos da norma de 
segurança. Princípios gerais de eletricidade; Simbologia e código de cores; Lei de Ohm; 
Reguladores de tensão; Motor de partida; Alternadores; Baterias; Dimensionamento de 
cabos. 
 
CARGO: MECÂNICO 
Conhecimentos e utilização adequada das ferramentas. Conhecimentos da norma de 
segurança. Explosão. Óleos e lubrificantes. Motor. Transmissão. Suspensão. Ignição. Peças 
de reposição. Sistemas de medidas utilizadas para as peças, roscas e parafusos. 
Conhecimentos básicos da função. Mecânica em geral. 
 
CARGO: OPERADOR DE CAMINHÃO MUCK 
Legislação (Código Nacional de Trânsito e seu regulamento). Regras gerais de circulação. 
Deveres e proibições. Infrações e penalidades. Dos veículos. Dos condutores de veículos. 
Direção defensiva. Prevenção de acidentes. Condição adversa. Colisão, Distância. 
Cruzamento. Ultrapassagem. Hidroplanagem. Curvas. Rodovias. Primeiros socorros: 
atitudes do socorrista. Hemorragia. Queimadura. Fratura. Respiração. Circulação. Entorse. 
Luxação. Sinalização: sinais de apito. Placas de advertência. Placas de regulamentação. 
Placas de identificação de serviço auxiliar. Sinalização horizontal. Mecânica em geral. 
Operações com o equipamento. 
 
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINA (CARREGADEIRA) 
Legislação (Código Nacional de Trânsito e seu regulamento). Regras gerais de circulação. 
Deveres e proibições. Infrações e penalidades. Dos veículos. Dos condutores de veículos. 
Direção defensiva. Prevenção de acidentes. Condição adversa. Colisão, Distância. 
Cruzamento. Ultrapassagem. Hidroplanagem. Curvas. Rodovias. Primeiros socorros: 
atitudes do socorrista. Hemorragia. Queimadura. Fratura. Respiração. Circulação. Entorse. 
Luxação. Sinalização: sinais de apito. Placas de advertência. Placas de regulamentação. 
Placas de identificação de serviço auxiliar. Sinalização horizontal. Mecânica em geral. 
Operações com o equipamento. 
 
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINA (PATROLA) 
Legislação (Código Nacional de Trânsito e seu regulamento). Regras gerais de circulação. 
Deveres e proibições. Infrações e penalidades. Dos veículos. Dos condutores de veículos. 
Direção defensiva. Prevenção de acidentes. Condição adversa. Colisão, Distância. 
Cruzamento. Ultrapassagem. Hidroplanagem. Curvas. Rodovias. Primeiros socorros: 
atitudes do socorrista. Hemorragia. Queimadura. Fratura. Respiração. Circulação. Entorse. 
Luxação. Sinalização: sinais de apito. Placas de advertência. Placas de regulamentação. 
Placas de identificação de serviço auxiliar. Sinalização horizontal. Mecânica em geral. 
Operações com o equipamento. 
 
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINA (RETROESCAVADEIRA) 
Legislação (Código Nacional de Trânsito e seu regulamento). Regras gerais de circulação. 
Deveres e proibições. Infrações e penalidades. Dos veículos. Dos condutores de veículos. 
Direção defensiva. Prevenção de acidentes. Condição adversa. Colisão, Distância. 
Cruzamento. Ultrapassagem. Hidroplanagem. Curvas. Rodovias. Primeiros socorros: 
atitudes do socorrista. Hemorragia. Queimadura. Fratura. Respiração. Circulação. Entorse. 
Luxação. Sinalização: sinais de apito. Placas de advertência. Placas de regulamentação. 
Placas de identificação de serviço auxiliar. Sinalização horizontal. Mecânica em geral. 
Operações com o equipamento. 
 
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINA (ROLO COMPACTADOR) 
Legislação (Código Nacional de Trânsito e seu regulamento). Regras gerais de circulação. 
Deveres e proibições. Infrações e penalidades. Dos veículos. Dos condutores de veículos. 
Direção defensiva. Prevenção de acidentes. Condição adversa. Colisão, Distância. 
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Cruzamento. Ultrapassagem. Hidroplanagem. Curvas. Rodovias. Primeiros socorros: 
atitudes do socorrista. Hemorragia. Queimadura. Fratura. Respiração. Circulação. Entorse. 
Luxação. Sinalização: sinais de apito. Placas de advertência. Placas de regulamentação. 
Placas de identificação de serviço auxiliar. Sinalização horizontal. Mecânica em geral. 
Operações com o equipamento. 
 
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINA DE CORTE 
Noções básicas de conservação e manutenção. Noções básicas de higiene e limpeza. 
Cuidados elementares com o patrimônio. Utilização de materiais e equipamentos de 
limpeza. Guarda e armazenagem de materiais e utensílios. Habilidades manuais no 
desempenho das tarefas: seqüência correta das operações; uso correto de ferramentas, 
utensílios e equipamentos, manutenção e conservação de ferramentas, utensílios e 
equipamentos; dosagem de produtos para limpeza; uniformidade da limpeza; dosagem de 
ingredientes.  Noções básicas de segurança e higiene do trabalho. Relacionamento humano 
no trabalho. Importância da disciplina  no trabalho.  
 
CARGO: OPERADOR DE ROÇADEIRA COSTAL 
Noções básicas de conservação e manutenção. Noções básicas de higiene e limpeza. 
Cuidados elementares com o patrimônio. Utilização de materiais e equipamentos de 
limpeza. Guarda e armazenagem de materiais e utensílios. Habilidades manuais no 
desempenho das tarefas: seqüência correta das operações; uso correto de ferramentas, 
utensílios e equipamentos, manutenção e conservação de ferramentas, utensílios e 
equipamentos.  Noções básicas de segurança e higiene do trabalho. Relacionamento 
humano no trabalho. Importância da disciplina  no trabalho. Noções básicas de qualidade e 
produtividade. 
 
 
CARGO: OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA 
Legislação (Código Nacional de Trânsito e seu regulamento). Regras gerais de circulação. 
Deveres e proibições. Infrações e penalidades. Dos veículos. Dos condutores de veículos. 
Direção defensiva. Prevenção de acidentes. Condição adversa. Colisão, Distância. 
Cruzamento. Ultrapassagem. Hidroplanagem. Curvas. Rodovias. Primeiros socorros: 
atitudes do socorrista. Hemorragia. Queimadura. Fratura. Respiração. Circulação. Entorse. 
Luxação. Sinalização: sinais de apito. Placas de advertência. Placas de regulamentação. 
Placas de identificação de serviço auxiliar. Sinalização horizontal. Mecânica em geral. 
Operações com o equipamento. 
 
 



 

 63

 
 
 
 
 

ANEXO V – CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL – SÉRIES INICIAIS/ALFABETIZADO 
 

ITEM 1: CARGOS, CARGA HORÁRIA, VAGAS, PRÉ-REQUISITOS 
(ESCOLARIDADE), REMUNERAÇÃO E TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
Grupo Ocupacional: ATIVIDADE DE NÍVEL FUNDAMENTAL – SÉRIES 

INICIAIS/ALFABETIZADO 
VALOR DA INSCRIÇÃO - R$ 20,00 

CARGOS C.H. VAGAS PRÉ-REQUISITOS SALÁRIO 

Armador 40H/Sem 3 
4a. Série do Ensino 

Fundamental Concluída 
R$ 476,92 

Auxiliar de 
Farmácia 

30H/Sem 4 
4a. Série do Ensino 

Fundamental Concluída 
R$ 425,00 

Auxiliar de 
Laboratório 

30H/Sem 4 
4a. Série do Ensino 

Fundamental Concluída 
R$ 425,00 

Auxiliar de 
Mecânico 

40H/Sem 2 
4a. Série do Ensino 

Fundamental Concluída 
R$ 425,00 

Auxiliar de 
Serviços Gerais - 
Copeira 

40H/Sem 4 
4a. Série do Ensino 

Fundamental Concluída 
R$ 425,00 

Auxiliar de 
Serviços Gerais - 
Coveiro 

40H/Sem 5 
4a. Série do Ensino 

Fundamental Concluída 
R$ 425,00 

Auxiliar de 
Serviços Gerais - 
Jardineiro 

40H/Sem 4 
4a. Série do Ensino 

Fundamental Concluída 
R$ 425,00 

Auxiliar de 
Serviços Gerais - 
Merendeira 

40H/Sem 38 
4a. Série do Ensino 

Fundamental Concluída 
R$ 425,00 

Auxiliar de 
Serviços Gerais - 
Servente 

40H/Sem 47 
4a. Série do Ensino 

Fundamental Concluída 
R$ 425,00 

Carpinteiro 40H/Sem 5 
4a. Série do Ensino 

Fundamental Concluída 
R$ 476,92 

Eletricista 40H/Sem 5 
4a. Série do Ensino 

Fundamental Concluída 
R$ 476,92 

Encanador 40H/Sem 5 
4a. Série do Ensino 

Fundamental Concluída 
R$ 476,92 

Motorista 
(Categoria “B”) 

40H/Sem 25 

4a. Série do Ensino 
Fundamental Concluída e CNH 

categoria "B" ou categoria 
Superior 

R$ 669,38 

Motorista 
(Categoria “C”) 

40H/Sem 7 

4a. Série do Ensino 
Fundamental Concluída e CNH 

categoria "C" ou categoria 
Superior 

R$ 669,38 

Motorista 
(Categoria “D”) 

40H/Sem 25 

4a. Série do Ensino 
Fundamental Concluída e CNH 

categoria "D" ou categoria 
Superior 

R$ 669,38 
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Motorista 
(Categoria “E”) 

40H/Sem 4 
4a. Série do Ensino 

Fundamental Concluída e CNH 
categoria "E"  

R$ 669,38 

Pedreiro 40H/Sem 10 
4a. Série do Ensino 

Fundamental Concluída 
R$ 476,92 

Pintor 40H/Sem 10 
4a. Série do Ensino 

Fundamental Concluída 
R$ 476,92 

Recepcionista 30H/Sem 12 4a. Série do Ensino 
Fundamental Concluída 

R$ 425,00 

Soldador de 
Oxigênio, Elétrica 
e Corte 

40H/Sem 2 
4a. Série do Ensino 

Fundamental Concluída 
R$ 476,92 

Telefonista 30H/Sem 2 
4a. Série do Ensino 

Fundamental Concluída 
R$ 425,00 

Vigia 40H/Sem 55 
4a. Série do Ensino 

Fundamental Concluída 
R$ 425,00 

     
VAGAS RESERVADAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

Grupo Ocupacional: ATIVIDADE DE NÍVEL FUNDAMENTAL – SÉRIES 
INICIAIS/ALFABETIZADO 

VALOR DA INSCRIÇÃO - R$ 20,00 

CARGOS C. H. VAGAS PRÉ-REQUISITOS SALÁRIO 

Auxiliar de 
Serviços Gerais - 
Merendeira 

40H/Sem 2 
4a. Série do Ensino 

Fundamental Concluída 
R$ 425,00 

Auxiliar de 
Serviços Gerais - 
Servente 

40H/Sem 2 
4a. Série do Ensino 

Fundamental Concluída 
R$ 425,00 

Motorista 
(Categoria “B”) 

40H/Sem 1 

4a. Série do Ensino 
Fundamental Concluída e CNH 

categoria "B" ou categoria 
Superior 

R$ 669,38 

Motorista 
(Categoria “D”) 

40H/Sem 1 

4a. Série do Ensino 
Fundamental Concluída e CNH 

categoria "D" ou categoria 
Superior 

R$ 669,38 

Pedreiro 40H/Sem 1 
4a. Série do Ensino 

Fundamental Concluída 
R$ 476,92 

Pintor 40H/Sem 1 
4a. Série do Ensino 

Fundamental Concluída 
R$ 476,92 

Recepcionista 30H/Sem 1 
4a. Série do Ensino 

Fundamental Concluída 
R$ 425,00 

Vigia 40H/Sem 3 
4a. Série do Ensino 

Fundamental Concluída 
R$ 425,00 
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ITEM 2: ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS. 

 
CARGO: ARMADOR 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO:  
Executar os serviços relativos à profissão e aqueles estabelecidos em Lei e/ou repassados 
pelo titular da pasta. 
 
CARGO: AUXILIAR DE FARMÁCIA 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Auxiliar os profissionais farmacêuticos na realização de suas 
tarefas e aquelas estabelecidas em Lei e/ou repassadas pelo titular da pasta. 
 
CARGO: AUXILIAR DE LABORATÓRIO 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Auxiliar os profissionais da saúde na realização de suas 
tarefas e aquelas estabelecidas em Lei e/ou repassadas pelo titular da pasta. 
 
CARGO: AUXILIAR DE MECÂNICO 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO:  
Auxiliar o mecânico na realização de suas tarefas e aquelas estabelecidas em Lei e/ou 
repassadas pelo titular da pasta. 
 
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COPEIRO 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO:  
Executar as tarefas relativas à função e aquelas estabelecidos em Lei e/ou repassadas pelo 
titular da pasta. 
 
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COVEIRO 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO:  
Executar as tarefas relativas à função e aquelas estabelecidas em Lei e/ou repassados pelo 
titular da pasta. 
 
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JARDINEIRO 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO:  
Executar serviços de jardinagem nas praças públicas e nas áreas de ajardinamentos dos 
prédios públicos e aquelas tarefas estabelecidas em Lei e/ou repassadas pelo titular da 
pasta. 
 
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MERENDEIRA 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO:  
Fazer as merendas dos alunos e auxiliar nos trabalhos de limpeza e aquelas tarefas 
estabelecidas em Lei e/ou repassados pelo titular da pasta. 
 
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SERVENTE 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO:  
Executar os serviços de limpeza do prédio e instalações e aquelas tarefas estabelecidas em 
Lei e/ou repassadas pelo titular da pasta. 
 
CARGO: CARPINTEIRO 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO:  
Executar serviços de carpintaria e aqueles estabelecidos em Lei e/ou repassados pelo titular 
da pasta. 
 
CARGO: ELETRICISTA 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO:  
Executar os serviços elétricos nos prédios públicos e aqueles estabelecidos em Lei e/ou 
repassados pelo titular da pasta. 

 
CARGO: ENCANADOR 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO:  
Executar serviços hidro-sanitários nas obras e prédios da Municipalidade e aqueles 
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estabelecidos em Lei e/ou repassados pelo titular da pasta. 
 
 
CARGO: MOTORISTA (CATEGORIA “B”) 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO:  
Conduzir e responsabilizar-se pela conservação de automóveis, caminhões e caminhonetes 
utilizados nos transportes de passageiros e cargas e aqueles estabelecidos em Lei e/ou 
repassados pelo titular da pasta. 
 
CARGO: MOTORISTA (CATEGORIA “C”) 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO:  
Conduzir e responsabilizar-se pela conservação de automóveis, caminhões e caminhonetes 
utilizados nos transportes de passageiros e cargas e aqueles estabelecidos em Lei e/ou 
repassados pelo titular da pasta. 
 
CARGO: MOTORISTA (CATEGORIA “D”) 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO:  
Conduzir e responsabilizar-se pela conservação de automóveis, caminhões e caminhonetes 
utilizados nos transportes de passageiros e cargas e aqueles estabelecidos em Lei e/ou 
repassados pelo titular da pasta. 
 
CARGO: MOTORISTA (CATEGORIA “E”) 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO:  
Conduzir e responsabilizar-se pela conservação de automóveis, caminhões e caminhonetes 
utilizados nos transportes de passageiros e cargas e aqueles estabelecidos em Lei e/ou 
repassados pelo titular da pasta. 
 
CARGO: PEDREIRO 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO:  
Executar os serviços relativos à profissão e aqueles estabelecidos em Lei e/ou repassados 
pelo titular da pasta. 
 
CARGO: PINTOR 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO:  
Executar serviços de pintura e aqueles estabelecidos em Lei e/ou repassados pelo titular da 
pasta. 
 
CARGO: RECEPCIONISTA 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO:  
Recepcionar o público, conduzindo-os aos setores responsáveis pelos serviços ou 
informações desejadas e aquelas tarefas estabelecidas em Lei e/ou repassadas pelo titular 
da pasta. 

 
CARGO: SOLDADOR DE OXIGÊNIO, ELÉTRICA, CORTE 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Executar os serviços relativos à profissão e aqueles 
estabelecidos em Lei e/ou repassados pelo titular da pasta. 

 
CARGO: TELEFONISTA 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO:  
Efetuar e atender as ligações telefônicas, transmitindo aos superiores as informações 
recebidas e aquelas estabelecidas em Lei e/ou repassadas pelo titular da pasta. 
 
CARGO: VIGIA 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO:  
Executar a vigilância do prédio e instalações e aqueles estabelecidos em Lei e/ou 
repassados pelo titular da pasta. 
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ITEM 3: PROVAS E PROGRAMAS 

 
Atenção: 

A legislação municipal pode ser obtida no site www.leismunicipais.com.br. 
Devem ser consideradas as alterações de qualquer legislação, até 30 de junho de 2007. 

 
Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais – 15 questões  

(Comum a todos os cargos) 
 

Língua Portuguesa– 6 (seis) questões 
Interpretação de texto(s). Silaba e divisão silábica. Classes gramaticais: Substantivo, 
gênero (masculino e feminino), número (singular e plural) e grau (diminutivo e 
aumentativo). Classificação do substantivo (próprio, comum e coletivo). Adjetivo (número e 
gênero). 
Matemática– 5 (cinco) questões 
Conjuntos numéricos. Números inteiros (pares e impares). Ordem crescente e decrescente. 
Noções de dobro e triplo. Problemas com as 4 operações (adição, multiplicação, subtração e 
divisão). Medidas (dúzias, dezena e centena). Calendário (semana, mês e ano) 
Atualidade e Aspectos Sócio-Econômicos - 4 (três) questões 
Notícias atuais veiculadas na mídia escrita, falada e televisada. Realidade sócio-econômica 
de Biguaçu e de Santa Catarina. 

 
Prova Objetiva de Conhecimento Especializado – 15 Questões 

 
 

ARMADOR 
Conhecimentos teóricos e práticos da construção: estruturas, divisões, ferros, esquadrias, 
acabamentos e orçamentos. Conhecimentos de cálculo de área. Tecnologia da construção 
civil. Tecnologia dos materiais – origem, características e aplicações. Normalização e 
qualidade aplicadas à atividade. Organização e produtividade no trabalho.  Segurança, 
higiene e saúde no trabalho, aplicadas à construção civil e à profissão.  Conservação de 
máquinas e ferramentas específicas da profissão. 

 
 
CARGO: AUXILIAR DE FARMÁCIA 
Legislação farmacêutica e Política Nacional de Medicamentos. Legislação aplicável à área: 
Lei 5991/73; Lei 3820/60; Lei 9787/99; Portaria 3916; Portaria 344/98. Farmacologia: 
antiinflamatório; antimicrobianos; anti-parasitários; hipotensores. Noções básicas de 
manuseio de equipamentos laboratoriais. Biossegurança. Esterilização de materiais. 
Métodos laboratoriais empregados nas análises farmacêuticas.   
 
CARGO: AUXILIAR DE LABORATÓRIO 
Noções básicas de manuseio de equipamentos laboratoriais. Principais doenças 
transmissíveis ao homem e de interesse sanitário. Zoonoses. Doenças veiculadas por água 
ou alimentos. Biossegurança. Esterilização de materiais. Métodos laboratoriais empregados 
nas análises clínicas. Coleta de material biológico para análises clínicas.  
 
CARGO: AUXILIAR DE MECÃNICO 
Conhecimentos básicos da utilização adequada das ferramentas. Conhecimentos básicos da 
norma de segurança. Noções básicas de óleos e lubrificantes. Noções básicas de motor. 
Noções básicas de transmissão. Noções básicas de suspensão. Noções básicas de Ignição. 
Noções básicas de peças de reposição. Noções básicas do sistemas de medidas utilizadas 
para as peças, roscas e parafusos. Conhecimentos básicos da função. 
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CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COPEIRA 
Noções básicas de higiene e limpeza. Cuidados elementares com o patrimônio. Utilização de 
materiais e equipamentos de limpeza guarda e armazenagem de materiais e utensílios. 
Direitos e deveres do funcionário público municipal. Ferramentas utilizadas. Noções básicas 
de Qualidade e Produtividade no serviço de copa. 
 
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COVEIRO 
Noções básicas de higiene e limpeza. Cuidados elementares com o patrimônio. Utilização de 
materiais e equipamentos de limpeza guarda e armazenagem de materiais e utensílios. 
Direitos e deveres do funcionário público municipal. Ferramentas utilizadas. Tipos de 
sepulturas. A exumação. O enterro. Edificações concernentes à especialidade. 
Relacionamento no trabalho. Noções básicas de Qualidade e Produtividade. 
 
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JARDINEIRO 
Conhecimentos práticos e teóricos na preparação de terra e canteiros. Noções básicas de 
conservação e manutenção. Noções básicas de higiene e limpeza. Cuidados elementares 
com o patrimônio. Utilização de materiais e equipamentos de limpeza guarda e 
armazenagem de materiais e utensílios. Preparação de covas e canteiros, tipos e épocas de 
plantios para cada estação, sistemas de podas e demais serviços relativos à jardinagem. 
Noções básicas de segurança e higiene inerentes à especialidade. Relações humanas. 
Noções de qualidade e produtividade. 
 
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MERENDEIRA 
Conhecimento de preparação de refeições em cozinhas industriais. Noções de manutenção e 
conservação de alimentos. Controle e guarda de alimentos. Controle de estoque de 
alimentos. Noções básicas de higiene no trabalho inerentes às atividades a serem 
desenvolvidas. Relacionamento humano no trabalho. Importância da disciplina no trabalho. 
Noções básicas de Qualidade e Produtividade. 
 
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SERVENTE 
Noções básicas de conservação e manutenção. Noções básicas de higiene e limpeza. 
Cuidados elementares com o patrimônio. Carga, transporte e descarga de materiais. 
Escavação de valas. Manuseio de ferramentas de uso corriqueiro: pá, enxada, picareta, 
foice, vassoura, etc. Noções básicas de higiene no trabalho inerentes às atividades a serem 
desenvolvidas. Relacionamento humano no trabalho. Importância da disciplina no trabalho. 
Noções básicas de Qualidade e Produtividade. 
 
CARGO: CARPINTEIRO 
Conhecimentos teóricos e práticos da construção: estruturas, divisões, ferros, esquadrias, 
acabamentos e orçamentos. Conhecimentos de cálculo de área. Especializações de madeira 
e classificação. Cubagem e cálculo linear. Determinação do ponto de residência (altura do 
telhado). Construção do telhado. Classificação de tipos de telhados. Interpretação de 
plantas e projetos. Conhecimentos teóricos e práticos de esquadrias de madeira, 
ferramentas e máquina. Colocação de forras, portas e janelas, vistas, rodapés, forros, etc. 
Execução de caixaria para concreto armado. Noções básicas de segurança e higiene do 
trabalho inerente à especialidade. Qualidade e produtividade e relações humanas. 
 
CARGO: ELETRICISTA 
Fundamentos da eletricidade: Constituição da Matéria; Energia Elétrica; Potência Elétrica, 
Tensão Elétrica; Corrente Elétrica CA e CC; Resistência Elétrica; Geradores; Motores e 
Transformadores. Materiais elétricos: Condutores Elétricos (fios e cabos), Bitolas dos 
Condutores, Principais tipos de condutores; Eletrodutos principais tipos; Dispositivos de 
Comando e Proteção, Disjuntores, Fusíveis Diazed e NH, Chaves NH, Contatores, Relés 
Fotoelétricos individual e coletivo; Dispositivo Residual DR, Relés temporizados; Principais 
tipos de lâmpadas (incandescente, halôgenas, fluorescentes, Vapor de mercúrio , Vapor de 
Sódio e Vapor Metálico); Reatores para lâmpadas fluorescentes e para lâmpadas descarga; 
Transformadores, Geradores e Motores de CC e CA. Conhecimento e Manuseio de 
Ferramentas: Alicates, Chave de Fenda, Chave Philips, Guincho Portáil para tração de rede 
de distribuição de Energia Elétrica, Serra-Copo, Escadas de abrir e extensão, Chave de 
boca. Instrumentos de Medição: Multímetros, alicate volt-amperimétricos e luxímetro. 
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Instalações Elétricas: ligação de lâmpadas e interruptores simples e paralelo; Ligação de 
tomadas; Ligação de reatores e lâmpadas fluorescentes, vapor de mercúrio, vapor de sódio, 
vapor metálico; ligação de campanhia; ligação de quadros de comando e ligação de 
motores. Noções sobre redes de distribuição de energia elétrica em baixa e alta tensão (até 
13,8 Kv): Cabo NÚ e protegido; Noções sobre equipamentos de segurança de uso individual 
e coletivos.  
 
CARGO: ENCANADOR 
Conhecimentos teóricos e práticos da construção: estruturas, divisões, ferros, esquadrias, 
acabamentos e orçamentos. Conhecimentos de cálculo de área. Tipos de tubulação. Tipos 
de conexão. Materiais utilizados. Equipamentos utilizados. Ligações de água. Ligações de 
esgoto. Válvulas. Registros. Hidrômetros. Tipos de poços e bombas d’água. Noções de 
motor de bombas. Segurança dos equipamentos. 
 
CARGO: MOTORISTA (CATEGORIA  “B”) 
Legislação (Código Nacional de Trânsito e seu regulamento). Regras gerais de circulação. 
Deveres e proibições. Infrações e penalidades. Dos veículos. Dos condutores de veículos. 
Direção defensiva. Prevenção de acidentes. Condição adversa. Colisão, Distância. 
Cruzamento. Ultrapassagem. Hidroplanagem. Curvas. Rodovias. Primeiros socorros: 
atitudes do socorrista. Hemorragia. Queimadura. Fratura. Respiração. Circulação. Entorse. 
Luxação. Sinalização: sinais de apito. Placas de advertência. Placas de regulamentação. 
Placas de identificação de serviço auxiliar. Sinalização horizontal. Mecânica em geral. 
 
CARGO: MOTORISTA (CATEGORIA “C”) 
Legislação (Código Nacional de Trânsito e seu regulamento). Regras gerais de circulação. 
Deveres e proibições. Infrações e penalidades. Dos veículos. Dos condutores de veículos. 
Direção defensiva. Prevenção de acidentes. Condição adversa. Colisão, Distância. 
Cruzamento. Ultrapassagem. Hidroplanagem. Curvas. Rodovias. Primeiros socorros: 
atitudes do socorrista. Hemorragia. Queimadura. Fratura. Respiração. Circulação. Entorse. 
Luxação. Sinalização: sinais de apito. Placas de advertência. Placas de regulamentação. 
Placas de identificação de serviço auxiliar. Sinalização horizontal. Mecânica em geral. 
 
CARGO: MOTORISTA (CATEGORIA  “D”) 
Legislação (Código Nacional de Trânsito e seu regulamento). Regras gerais de circulação. 
Deveres e proibições. Infrações e penalidades. Dos veículos. Dos condutores de veículos. 
Direção defensiva. Prevenção de acidentes. Condição adversa. Colisão, Distância. 
Cruzamento. Ultrapassagem. Hidroplanagem. Curvas. Rodovias. Primeiros socorros: 
atitudes do socorrista. Hemorragia. Queimadura. Fratura. Respiração. Circulação. Entorse. 
Luxação. Sinalização: sinais de apito. Placas de advertência. Placas de regulamentação. 
Placas de identificação de serviço auxiliar. Sinalização horizontal. Mecânica em geral. 
 
CARGO: MOTORISTA (CATEGORIA “E”) 
Legislação (Código Nacional de Trânsito e seu regulamento). Regras gerais de circulação. 
Deveres e proibições. Infrações e penalidades. Dos veículos. Dos condutores de veículos. 
Direção defensiva. Prevenção de acidentes. Condição adversa. Colisão, Distância. 
Cruzamento. Ultrapassagem. Hidroplanagem. Curvas. Rodovias. Primeiros socorros: 
atitudes do socorrista. Hemorragia. Queimadura. Fratura. Respiração. Circulação. Entorse. 
Luxação. Sinalização: sinais de apito. Placas de advertência. Placas de regulamentação. 
Placas de identificação de serviço auxiliar. Sinalização horizontal. Mecânica em geral. 
 
CARGO: PEDREIRO 
Leitura e interpretação de projetos. Limpeza e escavação do terreno. Locação de obras. 
Fundações rasas e profundas, alicerces e baldrames. Impermeabilizações. Alvenaria de 
tijolos, pedras e outros materiais usados na construção civil. Chapisco, reboco, massa fina, 
preparação de massas, concreto armado. Noções de armaduras para concreto. Lajes pré-
moldadas, mistas e maciças. Acabamentos. Colocação de pisos e revestimentos (cerâmicos, 
pedras, plásticas). Confecção de caixas de inspeção, de passagem, fossas sépticas, 
sumidouros, tanques, contrapisos, muros, muro de arrimo. Fiscalização e verificação de 
qualidade dos materiais. Conhecimentos sobre os traços de argamassas mais utilizadas na 
construção civil. Utilização de máquinas e equipamentos usados na especialidade. Colocação 
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de telhas e cumieiras de barro e de fibro-cimento. Noções básicas de segurança e higiene 
do trabalho inerente à especialidade. Relações humanas, noções de qualidade e 
produtividade. 
 
CARGO: PINTOR 
Conhecimentos teóricos e práticos da construção: estruturas, divisões, ferros, esquadrias, 
acabamentos e orçamentos. Conhecimentos de cálculo de área. Preparação de superfícies: 
como limpeza, escovamento, lixamento e nivelamento de alvenarias, concreto, madeira, 
metais e outras superfícies. Conhecimento do emprego correta de equipamentos, tais como: 
pincéis, brochas, rolos, escovas e pistolas de pintura. Emprego de selador, massas de PVA e 
acrílicas. Preparação de tintas e vernizes. Manutenção e reparos em superfícies pintadas, 
tingimentos de madeiras e assoalhos. Técnicas de acabamento (verniz, pátina, boneca, 
envelhecimento) em móveis. Aplicação de massa textura, massa batida e massa niveladora. 
Noções básicas de segurança e higiene. 
 
CARGO: RECEPCIONISTA 
Redação de expedientes. Noções de relações humanas. Noções de arquivamento e 
procedimentos administrativos. Relações Públicas. Noções de administração financeira, de 
recursos humanos e de material. Noções de cidadania. Constituição da República Federativa 
do Brasil: organização do Estado, direitos e garantias fundamentais, organização dos 
Poderes, serviço público, direitos do consumidor Relações humanas no ambiente de 
trabalho. Atendimento ao Público. Noções gerais das regras de atendimento telefônico. 
 
CARGO: SOLDADOR DE OXIGÊNIO, ELÉTRICA, CORTE 
Unir e cortar peças de ligas metálicas. Processos de soldagem e corte: eletrodo revestido, 
tig, mig, mag, oxigás, arco submerso, brasagem, plasma. Normas de segurança no 
trabalho. Soldas em geral. Operação com maçarico, solda e oxiacetilenio, solda a oxigênio, 
máquina de solda elétrica, solda a arco elétrico, solda com maçarico e arco elétrico. 
Conhecimentos básicos da utilização adequada das ferramentas. Conhecimentos básicos da 
norma de segurança. Noções básicas de solda de oxigênio, solda elétrica Conhecimentos 
básicos da função. 
 
CARGO: TELEFONISTA 
Manuseio de listas telefônicas: listas de assinantes por nome; lista de assinantes por 
endereço, lista classificada (páginas amarelas). Ligações urbanas, interurbanas, nacionais: 
discagem via telefonista, classes de chamadas, tarifas, discagem direta à distância (DDD) – 
utilização dos serviços, tarifas. Utilização dos serviços de atendimento ao público da 
Telefônica. Aparelhos de PABX: conhecimento e operação, cuidados como o equipamento. 
Termos técnicos em telecomunicações; fraseologia comum. Relacionamento interpessoal: a 
importância do auto-conhecimento, as diferenças individuais, temperamento, caráter, 
personalidade, superação de conflitos no relacionamento, capacidade de empatia. 
Elementos de comunicação, mensagens, códigos e interpretação, obstáculos à comunicação, 
a voz e suas funções. Meios de comunicação modernos: telex, fax, computador, etc. Ética 
no exercício profissional: a imagem da empresa, imagem profissional, sigilo, postura. 
 
CARGO: VIGIA 
Noções de hierarquia. Noções de segurança. Conhecimento dos utensílios possíveis de 
utilização. Conhecimento básico da função. Formas de tratamento. Atendimento ao público. 
Telefones públicos de emergência. Noções básicas de higiene e limpeza. Cuidados 
elementares com o patrimônio. Utilização de materiais e equipamentos de limpeza guarda e 
armazenagem de materiais e utensílios. 
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ANEXO VI 
 

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU/SC 
CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL 001/2007 
 

PEDIDO DE REVISÃO – QUESTÃO 
PROVA OBJETIVA 

 
Candidato(a):_________________________________________________ 

Nº de Inscrição:______________ 

Cargo:_______________________________________________________ 

Endereço p/ correspondência: _____________________________________ 

____________________________________________________________ 

e-mail:_______________________________________________________ 

 
Questão nº_________ 
 
Argumentação: 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 
Biguaçu/SC, _____ de _________________de 2007. 

 
_________________________________________ 

Assinatura do candidato(a) 
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ANEXO VII 
 

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU/SC 
CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL 001/2007 
 

REQUERIMENTO DE CONDIÇÃO ESPECIAL E RESERVA DE VAGA 
PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 

(Itens 3.13 e 7.1.1, do Edital) 
 

Candidato(a):_________________________________________________ 

Nº de Inscrição:______________ 

CPF:__________________________ 

Cargo:_______________________________________________________ 

Endereço p/ correspondência: _____________________________________ 

____________________________________________________________ 

e-mail:_______________________________________________________ 

 
CONDIÇÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DO DIA 21/10/2007 
 
(   ) Prova Ampliada em fonte 24, conforme item 3.13.2 

(   ) Prova em braile 

(   ) Local especial de prova para os portadores com dificuldade de 

       locomoção 

(   ) outros:_______________________________________ 

 
RESERVA DE VAGA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

“7.1.1. O candidato portador de deficiência deverá protocolar no Posto de Atendimento 
(item 3.1.2), no horário das 12h30min às 18h30min, até o dia 10 de outubro de 2007, 
requerimento (anexo VII) à Comissão do Concurso, com solicitação de enquadramento no 
item anterior (7.1), indicando o cargo a que concorre e seu número de CPF, anexando o 
atestado médico com a especificação da respectiva necessidade especial, com a indicação 
da respectiva CID.” 
 
 

Biguaçu/SC, _____ de _________________de 2007. 
 

_________________________________________ 
Assinatura do candidato(a) 


