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                                 EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO  Nº.  001/2007 
 

Dispõe sobre abertura de inscrições para  Concurso Público e para provimento de  
cargos públicos, pelo Regime Jurídico Único Estatutário, de acordo com a Lei Comple-
mentar Municipal nº. 002/94 e sobre abertura de inscrições para  Concurso Público e 
para provimento de  empregos públicos, objetivando operacionalizar o Programa Saúde 
da Família e Programa Saúde Bucal, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.655/07 

 
   A Prefeitura  do Município de São Mateus do Sul, Estado do Paraná , faz saber a 
todos  quantos do presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, que fará realizar neste Município, 
CONCURSO PÚBLICO para preenchimento dos cargos de acordo com o item 2 e consoante com as 
condições contidas neste Edital.  
 
1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 O Concurso Público será regido por este Edital e executado pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO 
CONTESTADO, através do Campus Universitário de Canoinhas. 
 
1.2 Os cargos oferecidos, requisitos exigidos e salários básicos encontram-se especificados no item 2. 
 
1.3 O concurso público será constituído pela avaliação da qualificação técnica dos(as) candidatos(as), re-
presentada por habilidades e conhecimentos aferidos por meio da aplicação de provas objetivas (para todos 
os cargos) e de prova prática para os cargos de Operador de Máquinas e Equipamentos e de Motorista.  
 
1.4 As provas serão realizadas na cidade de São Mateus do Sul. 
 
1.5 O Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos a contar da data do ato de homologação do resulta-
do, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul. 
 
 
2 DO QUADRO DE VAGAS, CARGOS, CARGA HORÁRIA, SALÁRIOS E REQUISITOS EXIGIDOS 
 
2.1 Quadro de Cargos públicos, pelo Regime Jurídico Único Estatutário, de acordo com a Lei 
Complementar Municipal nº. 002/94 
 
2.1.1 CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 

 
CÓ-
DIGO 

Cargos Especialidade Vagas Carga 
Horária 

semanal 

Salários 
R$ 

Requisitos Exigi-
dos 

001  
Médico  

 
Anestesista 

 
01 

 
20h 

 
4.648,50 

Curso Superior 
completo, gradua-
ção em Medicina 
e Curso de Espe-
cialização em A-
nestesiologia, 
com registro no 
Órgão específico 
da classe. 

002      Curso Superior 
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Médico  Pediatra 03 20h 4.648,50 completo, gradua-
ção em Medicina 
e Curso de Espe-
cialização em Pe-
diatria, com regis-
tro no Órgão es-
pecífico da classe. 

003  
Medico  

 
Oftalmologista 

 
01 

 
20h 

 
4.648,50 

Curso Superior 
Completo, gradu-
ação em Medicina 
e Curso de Espe-
cialização em Of-
talmologia, com 
registro no Órgão 
específico da 
classe. 

004  
Médico  

 
Cirurgião 

 
01 

 
20h 

 
4.648,50 

Curso Superior 
completo, gradua-
ção em Medicina 
e Curso de Espe-
cialização em Ci-
rurgia Geral, com 
registro no Órgão 
específico da 
classe. 

005  
Médico  

 
Ginecologis-
ta/Obstetrícia 

 
02 

 
20h 

 
4.648,50 

Curso Superior 
completo, gradua-
ção em Medicina 
e Curso de Espe-
cialização em Gi-
necologia e 
ou/Obstetrícia,  
com registro no 
Órgão específico 
da classe. 

006  
Médico  

 
Psiquiatria 

 
01 

 
20h 

 
4.648,50 

Curso Superior 
completo, gradua-
ção em Medicina 
e Curso de Espe-
cialização em 
Psiquiatria, com 
registro no órgão 
específico da 
classe. 

007  
Médico  

 
Ortopedia 

 
01 

 
20h 

 
4.648,50 

Curso Superior 
completo, gradua-
ção em Medicina 
e Curso de Espe-
cialização em Or-
topedia, com re-
gistro no Órgão 
específico da 
classe. 
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008  
Médico  

 
Clínico Geral 

 
03 

 
20h 

 
4.648,50 

Curso Superior 
completo, gradua-
ção em Medicina 
e Curso de Espe-
cialização em Clí-
nica Médica, com 
registro no Órgão 
específico da 
classe. 

009  
Fisioterapeuta - Pa-
drão 13 Ref A 
 

  
02 

 
40 h 

 
1.860,66 

Curso Superior 
completo , Gradu-
ação em Fisiote-
rapia, com registro 
no Conselho res-
pectivo. 

010 

Dentista - Padrão 15 
Ref A 
 

 

08 
 

 
 

20 h 

 
 

1.771,84 

Curso Superior 
completo, Gradu-
ação em Odonto-
logia, com registro 
no Conselho res-
pectivo. 

011 

Advogado - Padrão 14 
Ref A 

 

01 

 
 

40 h 

 
 

2.510,08 

Curso Superior 
completo, Gradu-
ação em Direito, 
com registro no 
Conselho respec-
tivo. 

012 

Arquiteto - Padrão 14 
Ref A 

 

02 

 
 

40 h 

 
 

2.510,08 

Curso Superior 
completo, Gradu-
ação em Arquite-
tura, com registro 
no Conselho res-
pectivo. 

013 

Engenheiro  - Padrão 
14 Ref A 
 

 
 
Engenharia Civil  

01 

 
 

40 h 

 
 

2.510,08 

Curso Superior 
completo, Gradu-
ação em Enge-
nharia Civil, com 
registro no conse-
lho respectivo. 

014 

Assistente Social - 
Padrão 13 Ref A 

 

02 

 
 

40 h 

 
 

1.860,66 

Curso Superior 
completo, Gradu-
ação em Serviço 
Social, com regis-
tro no Conselho 
respectivo. 

015 

Enfermeiro - Padrão 
13 Ref A 

 

06 

 
 

40 h 

 
 

1.860,66 

Curso Superior 
completo, Gradu-
ação em Enfer-
magem, com re-
gistro no Conselho 
respectivo. 

016 Fonoaudiólogo - Pa-
drão 13 Ref A 

 
01 

 
 

 
 

Curso Superior 
completo, Gradu-
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40 h 1860,66 ação em Fonoau-
diologia, com re-
gistro no Conselho 
respectivo. 

017 

Psicólogo - Padrão 13 
Ref A 

 

01 

 
 

40 h 

 
 

1860,66 

Curso Superior 
completo, Gradu-
ação em Psicolo-
gia, com registro 
no Conselho res-
pectivo. 

018 

Farmacêutico - Pa-
drão 14 Ref A 

 

01 

 
40 h 

 
2.510,08 

Curso Superior 
completo, Gradu-
ação em Farmá-
cia, com registro 
no Conselho res-
pectivo. 

019 

Médico - Padrão 14 
Ref A 

 
Veterinário 

01 

 
 

40 h 

 
 

2.510,08 

Curso Superior 
completo, Gradu-
ação em Veteriná-
ria, com registro 
no Conselho res-
pectivo. 

020 

Terapeuta Ocupacio-
nal - Padrão 13 Ref A 

 

01 

 
 
 

40 h 

 
 
 

1.860,66 

Curso Superior 
completo, Gradu-
ação em Terapia 
Ocupacional, com 
registro no Conse-
lho respectivo. 

021 

Administrador - Pa-
drão 12 Ref A 

 

01 

 
 

40 h 

 
 

1.476,53 

Curso Superior 
completo, Gradu-
ação em Adminis-
tração, com regis-
tro no Conselho 
respectivo. 

022 

Fiscal de Obras e 
Tributos - Padrão 12 
Ref A 

 

02 

 
 

40 h 

 
 

1.476,53 

Curso Superior 
completo, Gradu-
ação em Adminis-
tração, Economia 
ou Ciências Con-
tábeis. 

 
 
2.1.2. CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 
CÓ-
DIGO 

Va-
gas 

Cargos Carga 
Horária 

semanal 

Salários 
R$ 

Requisitos Exigidos 

023 

12 
Técnico em Enfermagem - Padrão 11 
Ref A 

 
40 h 

 
1.123,41 

Portador de certificado 
de conclusão de Ensino 
Médio Técnico em En-
fermagem, com registro 
Conselho respectivo 
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024 

02 Protético - Padrão 11 Ref A 

 
40 h 

 
1.123,41 

Portador de Certificado 
de conclusão de Ensino 
Médio - Técnico de Pró-
tese Dentária.   

025 

02 Operador de Raio X - Padrão 10 Ref A 

 
40 h 

 
773,41 

Portador de Certificado 
de Conclusão de Ensino 
Médio - Curso Profissio-
nalizante de Operação 
de Raio X.  

026 
05 Escriturário - Padrão 09 Ref A 

 
40 h 

 
721,36 

Portador de Certificado 
de Conclusão de Ensino 
Médio. 

027 
04 

Operador de Microcomputador  Pa-
drão 09 Ref A 

 
40 h 

 
721,36 

Portador de Certificado 
de Conclusão de Ensino 
Médio. 

028 

07 
Auxiliar Odontológico - Padrão 09 Ref 
A 

 
40 h 

 
721,36 

Portador de Certificado 
de Conclusão de Ensino 
Médio e Curso Específi-
co de Auxiliar Odontoló-
gico. 

029 

30 
Auxiliar de Enfermagem - Padrão 08 
Ref A 

40 h 672,83 Portador de Certificado 
de Conclusão de Ensino 
Médio  e Curso Especí-
fico de Auxiliar de En-
fermagem com registro 
no Órgão específico da 
classe. 

030 
02 

Agente de Vigilância Sanitária - Pa-
drão 07 Ref A 

 
40 h 

 
627,57 

Portador de Certificado 
de Conclusão de Ensino 
Médio. 

031 
02 Telefonista - Padrão 05 Ref A 

 
40 h 

 
545,96 

Portador de Certificado 
de Conclusão de Ensino 
Médio. 

 
 
2.1.3 CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E ALFABETIZADO 
 
CÓ-
DIGO 

Va-
gas 

Cargos Carga 
Horária 

semanal 

Salários 
R$ 

Requisitos Exigidos 

032 
03 Mecânico - Padrão 10 Ref A 

 
40 h 

 
773,41 

Portador de Certificado 
de Ensino Fundamental 
completo. 

033 

20 
Operador de Máquinas e Equipamentos - 
Padrão 10 Ref A 

 
40 h 

 
773,41 

Ensino Fundamental 
incompleto e Carteira 
Nacional de Hablilitação 
categoria “C”. 

034 

22 Motorista - Padrão 09 Ref A 

 
40 h 

 
721,36 

Ensino Fundamental 
incompleto e Carteira 
Nacional de Hablilitação 
categoria “D”. 
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035 
03 

Artífice I  
Na função Calceteiro - Padrão 02 Ref A 
 

 
40 h 

 
443,00 

Ensino Fundamental 
incompleto. 

036 
01 

Artífice II 
Na função Pintor - Padrão 05 Ref A 

 
40 h 

 
545,96 

Ensino Fundamental 
incompleto. 

 
 
2.2 Quadro de Cargos públicos, objetivando operacionalizar o Programa Saúde da Famí-
lia e Programa Saúde Bucal, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.655/07 
 
2.2.1 CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
  
CÓ-
DIGO 

 
Cargos  

Especialidade  
Vagas 

Carga 
Horária 

semanal 

Salários 
R$ 

Requisitos Exigidos 

037  
Médico  

 
Clínico Geral   

 
05 

 
40h 

 
9.000,00 

Curso Superior 
completo, gradua-
ção em Medicina e 
Curso de Especiali-
zação em Saúde 
Pública e registro 
no Órgão específico 
da classe. 

038 Enfermeiro  05 40h 2.000,00 Curso Superior 
completo, gradua-
ção em Enferma-
gem, com registro 
no Órgão específico 
da classe. 

039 Dentista - Padrão 15 
Ref A 

 05 40h 3.500,00 Curso Superior 
Completo, Gradua-
ção em Odontologi-
a, com registro no 
Órgão Específico de 
classe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2. CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 
CÓ-
DIGO 

 
Cargos 

 
Vagas 

Carga 
Horária 

Salários 
R$ 

Requisitos Exigidos 

040 
Auxiliar de  Consultório Dentário 05 

40 h 600,00 Portador de Certifica-
do de Ensino Médio e 
registro no Conselho 
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da classe 
041 

Auxiliar de Enfermagem 05 

40 h 700,00 Portador de Certifica-
do de Ensino Médio e 
registro no Conselho 
da classe 

 
 
3. DAS INSCRIÇÕES 
 
3.1 O período das inscrições é de 02 de julho de 2007 a 23 de julho de 2007. 
 
3.2 O Processo de Inscrição ao Concurso Público previsto neste Edital dar-se-á através da Internet, de-
vendo o candidato proceder conforme descrito a seguir. 
 
3.2.1 Para inscrever-se, o candidato deverá acessar na Internet o “site” www.cni.unc.br/concursos/pmsms 
durante o período de 02 de julho de 2007 a 23 de julho de 2007, preencher a ficha de inscrição e imprimir 
o boleto para o pagamento do valor da inscrição; 
 
3.2.2 É indispensável que o candidato preencha de forma correta todos os dados ali solicitados e pague em 
qualquer banco ou pela própria Internet, utilizando o código de barras do boleto bancário que o sistema ge-
rar com o valor da inscrição; 
 
3.2.3 O correto preenchimento da ficha de inscrição será de total responsabilidade do candidato; 
 
3.2.4 O processo de inscrição somente se completa e se efetiva com a confirmação do pagamento do valor 
de inscrição correspondente ao cargo. 
 
3.2.5 São considerados desistentes os candidatos que tenham realizado sua inscrição via Internet e não 
pago o respectivo boleto bancário nos termos do item 3.2.2. 
 
3.2.6 A Fundação Universidade do Contestado – Campus Canoinhas não se responsabiliza por 
solicitações de inscrição não-recebidas 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. 
 
3.2.7 Não serão aceitos pagamentos de inscrições por depósito em caixa eletrônico, via postal, fac-símile, 
transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento ou depósito comum em conta corren-
te, condicional e/ou extemporânea ou por qualquer outra via que não a especificada neste Edital; 
 
3.2.8 O valor da inscrição, uma vez pago, não será restituído; 
 
3.2.9 Não haverá inscrição condicional e nem por correspondência. Verificado, a qualquer tempo, o recebi-
mento de inscrição que não atenda a todos os requisitos, será ela cancelada; 
 
3.2.10  A  partir de   27  de j u l h o  de 2007, o candidato deverá conferir, no “site” 
www.cni.unc.br/concursos/pmsms,  se a inscrição efetuada pela Internet foi confirmada. Em caso negativo, o candi-
dato deverá entrar em contato com a Fundação Universidade do Contestado – Campus Canoinhas pelo te-
lefone 0800 644 9918, para verificar o ocorrido.  Tais providências deverão ser tomadas impreterivelmente até 
as 16 horas do dia 31 de julho de 2007. 
 
3.3 O completo teor do Edital estará disponível no “site” www.cni.unc.br/concursos/pmsms,  sendo de res-
ponsabilidade exclusiva do candidato a obtenção deste documento. 
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3.4 O valor da taxa de inscrição para cada um dos níveis de escolaridade é o seguinte: 
 
a) R$ 60,00 ( Sessenta reais) para os cargos de nível superior;  
b) R$ 35,00 ( Trinta e cinco reais) para os cargos de nível médio;  
c) R$ 25,00 ( Vinte e cinco reais) para os cargos de nível fundamental e para os cargos de nível alfabetiza-
do. 
 
3.5 Cada candidato poderá efetuar somente 1 (uma) inscrição neste Concurso Público. 
 
3.6 Havendo mais de 1 (uma) inscrição, em desacordo com o item 3.5, serão canceladas as mais 
antigas, permanecendo a mais recente. 
 
3.7 São condições de inscrição: 
a) ser brasileiro nato ou naturalizado; 
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; 
e) ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos até a data da nomeação. 
 
3.8 Ao preencher sua ficha de inscrição e efetuar o pagamento do respectivo boleto, o candidato está 
declarando formalmente  que preenche as  condições  de inscrição relacionadas  no item  3.7 deste Edi-
tal. 
 
3.9 Uma vez efetuada a inscrição, não  serão aceitos  pedidos de alteração quanto à identificação  do 
candidato ou quanto ao cargo e/ou função escolhidos. 
 
3.10 O candidato que necessitar de condições especiais para a realização de provas deverá protocolar, 
até às 22 horas do dia 23 de julho de 2007, na Fundação Universidade do Contestado – Campus Canoinhas 
situada à Rua Roberto Ehlke, 85 – Centro na cidade de Canoinhas/SC, ou até às 16 horas do dia 23 de 
julho de 2007 na Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul situada à Rua Barão do Rio Branco nº 431, 
Centro, São Mateus do Sul-PR, requerimento  indicando  as condições especiais de  prova  que necessi-
ta e os fundamentos. 
 
3.10.1 O pedido relativo ao item anterior (3.10) – provas especiais - não se constitui no pedido para con-
correr a vagas reservadas a portadores de deficiência, previsto no item 4, nem com ele guarda qualquer 
relação. 
 
3.10.2 Não haverá prova em braile. Os candidatos deficientes visuais poderão requerer prova ampliada ou o 
auxílio de um fiscal ledor para realizá-la. 
 
3.10.3 O candidato inscrito via Internet não deverá enviar cópia de documento de identidade, sendo de sua 
responsabilidade exclusiva os dados cadastrais informados no ato de inscrição, sob as penas da Lei. 
 
3.10.4 O candidato que prestar qualquer declaração falsa ou inexata ao se inscrever,  ou caso não possa 
satisfazer a todas as condições enumeradas neste Edital, terá sua inscrição desconsiderada e serão anu-
lados todos os atos dela decorrentes, mesmo que classificado nas provas, exames e avaliações. 
 
3.11 A Inscrição do candidato implica conhecimento e aceitação tácitos das condições estabelecidas no 
presente Edital. 
 
 
 
4. DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
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4.1 Aos  candidatos portadores de deficiência, é assegurado o direito de  se inscrever neste  concurso 
público desde que as atribuições do cargo pretendido sejam compatíveis com a deficiência de que são 
portadores e a eles serão reservados 5% (cinco por cento) do total das  vagas a serem preenchidas, de 
acordo com o artigo 37, inciso VIII da Constituição Federal e Decreto Federal 3.298/99. 
 
4.1.1 O número total de vagas destinadas aos portadores de deficiência será de 09 (nove ) vagas, sendo 08 
(oito) vagas para os cargos a que se refere o item 2.1 e 01 (uma) vaga para os cargos a que se refere o item 
2.2 do presente Edital.  
 
4.2 Consideram-se pessoas portadoras de deficiência as que se enquadram nas categorias discriminadas 
no Artigo 4º do Decreto Federal 3.298/99; 
 
4.3 O candidato portador de deficiência deverá declarar no Requerimento de Inscrição, (no ato da mes-
ma) essa condição e a deficiência da qual é portador.Isentas essas exigências, no ato da inscrição, o can-
didato portador de deficiência  não poderá interpor recurso em favor de sua situação. 
 
4.4 O candidato portador de deficiência deverá encaminhar ao setor de Protocolo da Fundação Univer-
sidade do Contestado – Campus Canoinhas situada à Rua R o b e r t o  E h l k e ,  n . 8 5  Centro em Cano i -
nhas /SC o u  a o  s e t o r  d e  P r o t o c o l o  da  Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul situada à Rua 
Barão do Rio Branco nº 431, Centro, São Mateus do Sul-PR o Laudo Médico atestando a espécie e o grau 
ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional 
de Doenças - CID, bem como a provável causa da deficiência. Também deverá estar anexa a este laudo 
uma cópia do comprovante de inscrição. Tais providências deverão ser tomadas impreterivelmente até as 
16 (dezesseis) horas do dia 23 de julho de 2007.  
 
4.5 O candidato portador de deficiência que não apresentar o laudo médico conforme especificado no 
item 4.4, não será considerado como deficiente apto para concorrer às vagas reservadas, mesmo que 
tenha assinalado tal opção no Requerimento de Inscrição. Neste caso a inscrição será revertida, para que o 
candidato concorra as demais vagas não reservadas. 
 
4.6 Na realização da prova, as adaptações necessárias aos candidatos portadores de  deficiência, 
dentro das possibilidades da Executora do Concurso, somente serão efetuadas para aqueles que comu-
nicarem  sua  deficiência  nas  condições  do  item  3.10  e  indicarem no campo apropriado do re-
querimento de inscrição o tipo de atendimento necessário na prova teórica, se for o caso. 
 
4.7 As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto 
Federal 3.298/99, particularmente em seu artigo 4º, participarão do Concurso em igualdade de condi-
ções com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação e aos critérios de 
aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais 
candidatos. 
 
4.8 Após a data de publicação das listas de classificação final, os candidatos portadores de deficiência 
aprovados e classificados nas vagas respectivas, deverão submeter-se à perícia médica para verifica-
ção da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atribuições do cargo pretendido, de acordo 
com a legislação em vigor, sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul. 
 
4.9 Caso o candidato portador de deficiência seja considerado inapto para o cargo, será nomeado o can-
didato imediatamente posterior. Vaga reservada e não provida por falta de candidatos portadores de defi-
ciência ou por reprovação dos concorrentes é revertida para a classificação geral. 
 
 
5. DO LOCAL E HORÁRIO DE PROVAS 
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5.1 O(s) local(is) e horário(s) das provas objetivas e de títulos serão tornados públicos através “site”  
www.cni.unc.br/concursos/pmsms a partir do dia 06 de agosto de 2007. 
 
5.2 A partir do dia 06 de agosto de 2007, a Fundação Universidade do Contestado – Campus Canoinhas 
tornará público, através da fixação em mural na sua sede à Rua Roberto Elhke, 85 – Centro- Canoinhas/SC, 
e na Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul situada à Rua Barão do Rio Branco nº 431, Centro, São 
Mateus do Sul-PR  a relação nominal dos candidatos e respectivos cargos e funções aos quais estão con-
correndo e as respectivas salas de provas. 
 
5.2.1 Até a mesma data prevista no item 5.2, no “site” www.cni.unc.br/concursos/pmsms, individualmente, 
estará disponível a informação do local, sala e horário de provas do candidato. 
 
5.3 O candidato é responsável pela conferência dos seus dados pessoais indicados na relação citada no 
item 5.2 ou disponibilizada no “site”  www.cni.unc.br/concursos/pmsms ; 
 
5.4 Em caso de ocorrência de divergência, o candidato deverá solicitar a correção à Fundação Unive r-
sidade do Contestado – Campus Canoinhas através do e-mail npd@cni.unc.br  ou do fax (47) 
3622-3574, exceto quando a mesma se constituir em alteração das condições expressas na Ficha de Ins-
crição. 
 
 
6. DAS PROVAS 
 
6.1 O Concurso Público será efetuado mediante aplicação de provas em que serão avaliados os co-
nhecimentos e/ou habilidades dos candidatos sobre as matérias relacionadas a  cada cargo e função – 
especialidade, cuja composição e respectivos programas fazem parte do Anexo 1 a este Edital, como 
segue: 
 
a) Cargos de Nível Superior – prova objetiva, prova de títulos   
b) Cargos de Nível Médio - prova objetiva, e prova prática (se houver) 
c) Cargos de Nível Fundamental e Alfabetizado – prova objetiva e prova prática (se houver)  
  
6.2 As provas objetivas e de títulos serão realizadas no dia 12 de agosto de 2007 com início às 9 horas. 
 
6.2.1 O candidato que chegar atrasado para a realização da prova objetiva não poderá realizá-la. 
 
6.2.2. Não haverá, em qualquer hipótese, segunda chamada para a prova objetiva, nem a realização da pro-
va fora do local e horário estabelecidos para todos os candidatos. 
 
6.3 A prova objetiva terá 50 (cinquenta) questões, sendo 20 (vinte) questões de conhecimentos gerais e 30 
(trinta) questões de conhecimento específico com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma, sendo ape-
nas 1 (uma) a correta e sua duração será de 3 (três) horas. 
 
6.3.1 As questões da prova objetiva deverão ser respondidas em cartão de respostas específico, personali-
zado para cada candidato e, para tanto, os candidatos devem dispor de caneta esferográfica preta ou 
azul. 
 
6.3.2 Na hipótese de anulação pela Fundação Universidade do Contestado - Campus Canoinhas, de 
questão(ões) da prova objetiva, quando da correção, a(s) mesma(s) será(ão) considerada(s) como respon-
dida(s) corretamente pelo candidato. 
 
6.3.3 Será atribuída nota 0 (zero): 
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a) à(s) questão(ões) da prova objetiva que contenha(m) emenda(s) e/ou rasura(s), ainda que legível(is); 
b) à(s) questão(ões) da prova objetiva que contenha(m) mais de uma opção de resposta assinalada; 
c) à(s) questão(ões) da prova objetiva que não estiver(em) assinalada(s) no cartão de respostas; 
d) à(s) questão(ões) da prova objetiva cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações con-
tidas 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 indica-
da no modelo previsto  no cartão. 
 
6.4 Para os cargos de Nível Médio, Nível Fundamental Completo e Nível Alfabetizado, as provas de Conhe-
cimentos 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 o mesmo valor. 
 
6.5 Serão considerados aprovados, na prova objetiva, os candidatos que obtiverem, isoladamente, em cada 
uma das provas, de Conhecimentos Gerais e de Conhecimento Específico, nota igual ou superior a 5,00 
(cinco inteiros). 
 
6.6 Para todos os cargos de Nível Superior, as provas objetivas de Conhecimentos Gerais e de Conheci-
mento Específico serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 08 (oito), sendo as notas destas provas expres-
sas com 2 (duas) decimais, tendo todas as questões o mesmo valor. Haverá também Prova de Títulos que 
constará da avaliação dos diplomas, conforme descrição abaixo, aos quais serão atribuídos os seguintes 
escores somatórios:  
a) 0,25 (vinte e cinco décimos) a cada Certificado de curso de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização 
) apresentado 
b) 0,75 (setenta e cinco décimos) a cada Certificado de curso de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado) 
apresentado 
c) 1,00 (um inteiro) a cada Certificado de curso de Pós-Graduação Stricto Sensu (Doutorado) apresentado 
 
6.6.1 Para a Prova de Títulos não será aceito certificado de curso de especialização que esteja 
previsto como requisito exigido no quadro do item 2.2.1, somente será computado o escore so-
matório referente ao certificado apresentado além do solicitado como requisitos para o cargo  
 
6.6.2 A prova de títulos será realizada na mesma data e horário da prova objetiva, realizando-se previa-
mente a mesma, quando os candidatos deverão  entregar aos fiscais de sala  a cópia do respectivo 
certificado/diploma de seu(s) título(s), devidamente autenticada, assinando a respectiva relação de entre-
ga de tal diploma. 
 
6.6.3 Não será permitido ao candidato ausentar-se da sala de provas para providências quanto ao item ante-
rior (6.6.2). 
 
6.7 Os candidatos somente poderão se retirar do local das provas objetivas após 2h (duas horas) do início 
das mesmas; 
 
6.7.1 Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala da prova objetiva somente poderão entregar as respecti-
vas provas e retirar-se do local, simultaneamente; 
 
6.7.2 O candidato, ao encerrar sua prova, entregará ao fiscal de sua sala, o cartão resposta da prova objeti-
va devidamente assinado no verso, e o caderno de provas, podendo reter para si apenas um folheto com a 
numeração das questões, no qual anotará suas respostas da prova objetiva para posterior conferência; 
 
6.8 A Fundação Universidade do Contestado – Campus Canoinhas, visando preservar a veracidade e auten-
ticidade do processo seletivo, poderá proceder, no momento da aplicação da prova objetiva, a autentica-
ção digital dos cartões respostas personalizados ou de outros documentos pertinentes. 
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6.9 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. 
 
6.10 O candidato portador de deficiência, mesmo com o amparo do item 4.1 deste Edital, participará do 
concurso em igualdade de condições com os demais, no que se refere ao conteúdo, avaliação, duração, 
horário e aplicação das provas objetiva e/ou prática. 
 
6.11 Serão convocados para as provas práticas previstas no Anexo 1 , os candidatos aprovados nas 
provas objetivas de Conhecimentos Gerais e de Conhecimento Específico, pré-classificados até 2 (duas) 
vezes o número de vagas previsto para o cargo. 
 
6.11.1 As provas práticas serão realizadas pela Fundação Universidade do Contestado. 
 
6.11.2 Havendo empate na última posição da pré-classificação, para aplicação do item 6.11, serão convo-
cados todos os candidatos com a mesma média. 
 
6.11.3 O Edital com a nominata dos candidatos pré-classificados para a prova prática será publicado no hall 
da Sede da Prefeitura, à Rua Barão do Rio Branco, 431 , Centro e no “site”  
www.cni.unc.br/concursos/pmsms no dia 14 de julho de 2007, e informada a data, local e horário de reali-
zação da prova. 
 
6.11.4 Do edital de convocação constará apenas a nominata dos candidatos, em ordem alfabética, o local 
de realização de sua prova e, também, a menor média dentre os candidatos pré-classificados, não sendo, 
portanto divulgadas nesta ocasião, as notas da prova objetiva dos candidatos individualmente. 
 
6.12 As provas práticas serão avaliadas através do conceito “APTO” e “NÃO APTO”. 
 
6.12.1 Serão considerados aprovados na prova prática os candidatos que obtiverem o conceito “APTO”. 
 
6.13 Para a entrada nos locais de prova, os candidatos deverão apresentar 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 Nacional de Habilitação  com foto (modelo novo). 
 
6.13.1 Não serão aceitos quaisquer outros documentos ou papéis em substituição ao exigido no item 6.13, 
quer eles estejam autenticados ou não. 
 
6.14 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 São Mateus do 
Sul - PR. Será vedada a admissão em sala de provas ao candidato que se apresentar após o início das 
mesmas. 
 
6.15 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. 
 
6.16 A Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul e a Fundação Universidade do Contestado – Campus 
Canoinhas, não assumem qualquer responsabilidade quanto ao transporte, alimentação e/ou alojamento 
dos candidatos, quando da realização das provas deste Concurso Público. 
 
 
7.  CLASSIFICAÇÃO  
 
7 .1 - A classificação dos candidatos obedecerá a ordem decrescente da média final. 
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7 .2 - Ocorrendo empate na média final, terá preferência para efeito de classificação: 
Maior pontuação na prova escrita 
Maior pontuação na prova de títulos 
Maior idade. 
 
7.3 - A classificação no concurso público não assegura ao candidato o direito ao ingresso automático no 
serviço público municipal, mas apenas a expectativa de ser para ele nomeado, seguindo rigorosa ordem de 
classificação, ficando a concretização desse ato condicionado à observância  das disposições legais perti-
nentes e, sobretudo, ao interesse e conveniência da Prefeitura do Município de São Mateus do Sul. 
 
 
8 DOS PEDIDOS DE REVISÃO E DOS RECURSOS 
 
8.1 É admitido pedido de revisão quanto: 
 
a) à formulação das questões objetivas e respectivos quesitos; 
b) à opção considerada como certa nas provas objetivas; 
c) à pontuação na prova de títulos; 
 
8.2 É admitido pedido de recurso quanto aos resultados finais do Concurso Público 
 
8.3 O candidato que desejar interpor pedido de revisão quanto à formulação das questões e respectivos 
quesitos ou quanto à opção considerada como certa na prova objetiva (itens 8.1.a e 8.1.b) deverá fazê-lo, na 
forma do ítem 8.3.3, nos dias 13 e 14 de agosto de 2007, devendo protocolá-los junto ao Setor de Protocolo 
da Fundação Universidade do Contestado – Campus Canoinhas, situada à Rua Roberto Ehlke, 85 – Centro, 
em Canoinhas/SC no horário das 14 horas às 17 horas e das 19 horas às 22 horas, com a menção expres-
sa que se relacionam a este Edital, mediante pagamento da taxa de R$ 30,00 (trinta reais) junto à Tesoura-
ria da Fundação Universidade do Contestado – Campus Canoinhas.  
 
8.3.1 O gabarito oficial das provas objetivas será afixado no hall na Recepção da sede da Prefeitura  Muni-
cipal de São Mateus do Sul à Rua Barão do Rio Branco, 431,  Centro  e  tornado  disponível  no  “site” 
www.cni.unc.br/concursos/pmsms a partir das 14 (quatorze) horas do dia 13 de agosto de 2007 ali perma-
necendo até as 21 (vinte e uma) horas do dia 20 de agosto de 2007. 
 
8.3.2 As provas objetivas serão disponibilizadas no “site” www.cni.unc.br/concursos/pmsms , a partir das 
14 (quatorze) horas do 13 de agosto de 2007 ali permanecendo até as 21 (vinte e uma) horas do dia 14 de 
agosto de 2007.  
 
8.3.3 Somente será aceita 1 (uma) solicitação de pedido de revisão (item 8.3) por candidato, a qual deve-
rá ser protocolada conforme item 8.3, desde que contenha: 
a) folha de rosto constando o nome, o número de inscrição, o cargo - função e a assinatura do candidato; 
b) folhas separadas para questões diferentes, com indicação do número da questão, da resposta marcada 
pelo candidato e da resposta divulgada pela Fundação Universidade do Contestado – Campus Canoinhas; 
c) argumentação lógica e consistente. 
 
8.3.4 Não será aceito pedido de revisão via fax e/ou correio eletrônico (e-mail). 
 
8.3.5 Pedidos de Revisão inconsistentes, que não atenderem especificamente o item 8.2.3 e/ou fora das 
especificações estabelecidas neste edital serão preliminarmente indeferidos. 
 
8.4 Os recursos relativos ao  item  8.2  deverão ser  protocolados junto ao Setor de Protocolo da Funda-
ção Universidade do Contestado – Campus Canoinhas,  situada à Rua Roberto Ehlke, 85 – Centro, em 
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Canoinhas/SC no horário das 14 horas às 17 horas e das 19 horas às 22 horas, em até 2 (dois) dias ú-
teis após a publicação e ciência do respectivo aviso ou ato, com a menção expressa que se relacionam a 
este Edital. 
 
8.5 Não serão  admitidos pedidos de revisão do julgamento, da correção e da avaliação da prova práti-
ca.   
 
8.6 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. 
 
8.7 O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito, sendo para tanto considerada a data e 
hora do respectivo protocolo. 
 
 
9 DA NOMEAÇÃO E POSSE 
 
9.1 Os candidatos  aprovados serão nomeados, obedecendo-se a ordem de classificação por cargo - 
função. 
 
9.2 A aprovação e classificação neste Concurso Público não assegura ao candidato o direito  de ingresso 
automático  no  Quadro da Prefeitura Municipal de S ã o  M a t e u s  d o  S u l . A nomeação é de compe-
tência do Prefeito Municipal, dentro do interesse e conveniência da administração, observada a ordem de 
classificação dos candidatos. 
 
9.3 O candidato aprovado e classificado será convocado a t r a v é s  d e  E d i t a l  e  P u b l i c a d o  n o  Di -
á r i o  O f i c i a l  d o  M u n i c í p i o .   
  
9.3.1 O candidato deverá comunicar ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de, 
na rua Barão do Rio Branco, 431 – Centro – São Mateus do Sul/PR toda e qualquer alteração de seu ende-
reço. 
 
9.4 O candidato terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da data de publicação do Edi-
tal descrito no item 9.3, para entregar e  apresentar ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de São Mateus do Sul, na rua Barão do Rio Branco, 431 – Centro – São Mateus do Sul/PR, a 
documentação necessária à sua nomeação, composta por: 
 
9.4.1 cópia e original da Cédula de Identidade; 
 
9.4.2 número de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF); 
 
9.4.3 cópia e original do Título de Eleitor e de Certidão de regularidade eleitoral; 
 
9.4.4 cópia e original da certidão de nascimento  (se solteiro) ou da certidão de casamento (se casa-
do); 
 
9.4.5 cópia e original do  documento  comprobatório  da escolaridade e  requisitos exigidos  neste edital 
para o cargo; 
 
9.4.6 Certidão Negativa de Antecedentes Criminais 
 
9.5 O não atendimento ao item 9.4 implicará a exclusão do candidato do certame. 
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9.6 Após  a entrega dos  documentos previstos  no item 9.4, o candidato será encaminhado à Junta 
Médica Oficial ou Médico Oficial da Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul, onde deverá submeter-se a 
exame médico, no qual será emitido parecer APTO ou NÃO APTO para o exercício do cargo – função, 
sendo este de caráter eliminatório. 
 
9.6.1 A critério da Junta Médica Oficial ou do Médico Oficial responsável pelo parecer referido no item 
9.6, poderão ser requisitados exames complementares. 
 
9.7 Os candidatos aprovados e classificados, quando nomeados, têm um prazo máximo de 30 (trinta) 
dias para tomar posse no cargo e assumir suas atividades. 
 
 
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 São Mateus do Sul- Paraná. 
 
 
11 DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 
 
11.1 Fica delegada competência à Fundação Universidade do Contestado – Campus Canoinhas para: 
 
a) divulgar este Concurso; 
b) receber as inscrições e respectivos valores das inscrições; 
c) deferir e indeferir as inscrições; 
d) elaborar, aplicar, julgar, corrigir e avaliar as provas objetivas, prática e de títulos; 
e) julgar os pedidos de revisão e recursos previstos no item 8 deste Edital; 
f) prestar informações sobre este Concurso. 
 
 
12 DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
12.1 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 da "FICHA  DE  
INSCRIÇÃO", o candidato deverá encaminhar documento ao Departamento de Recursos Humanos da Pre-
feitura Municipal de São Mateus do Sul, na rua Barão do Rio Branco, 431 – Centro – São Mateus do 
Sul/PR, indicando seu cargo função, número de inscrição e fazendo menção expressa que se relaciona ao 
Concurso Público, objeto deste Edital 
 
12.2 Será excluído do Concurso, por Ato da Fundação Universidade do Contestado – Campus Canoi-
nhas, o candidato que: 
a) tornar-se culpado de incorreções ou descortesias com qualquer membro da equipe encarregada da reali-
zação 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 respon-
sável por falsa identificação pessoal; 
d) ausentar-se da sala de prova; 
e) recusar-se a proceder à autenticação digital do cartão resposta ou de outros documentos. 
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12.3 É vedada a inscrição neste Concurso Público de quaisquer membros da Comissão do Concurso, tanto 
da Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul como da Fundação Universidade do Contestado – Campus 
Canoinhas. 
 
12.4 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e tácita aceitação das condições estabelecidas no 
inteiro teor deste Edital e das instruções específicas, expedientes dos quais não poderá alegar desconhe-
cimento. 
 
12.5 Os casos não previstos, no que tange à realização deste Concurso Público, serão resolvidos, conjun-
tamente, pela Comissão Técnica da Fundação Universidade do Contestado, nomeada pela Portaria n. 
009/2007 e pela Comissão Especial de Concurso Público da Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul, 
nomeada pela Portaria n. 389/07. 
 
 
São Mateus do Sul (PR), 29 de junho de 2007. 
 
 
 
 
 


