
Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Canoinhas 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N  °   002/2007  

O  Município  de  Canoinhas,  SC,  torna  público  que  se  acham  abertas  as  inscrições  ao  Concurso  Público  para 
preenchimento  de  vagas  de  Cargos/Empregos  de  seu  Quadro  de  Pessoal,  da  Administração  Direta  e  Fundacional, 
conforme  quadro demonstrativo:

QUADRO 01 -CARGOS DA FUNDAÇÃO CULTURAL
Código 

do 
Cargo

Cargos N° De 
Vagas

Carga 
Horária  

Semanal
Habilitação Necessária  

para a posse
Remuneraçã

o Inicial Tipos De Provas

01 Auxiliar de biblioteca 1 40 Ensino Médio 625,09 Objetiva

02 Auxiliar de Serviços 
Gerais

2 40 Ensino fundamental. 393,07 Objetiva

QUADRO 02 - CARGOS DA FUNDAÇÃO DE ESPORTES
Código 

do 
Cargo

Cargos N° De 
Vagas

Carga 
Horária  

Semanal
Habilitação Necessária  

para a posse
Remuneraçã

o Inicial Tipos De Provas

03 Auxiliar Administrativo 2 40 Ensino Médio 600,13 Objetiva

04 Servente 3 40 Ensino fundamental 393,07 Objetiva

05 Almoxarife 1 40 Ensino fundamental 624,11 Objetiva
QUADRO 02 -CARGOS DO PODER EXECUTIVO - ESTATUTÁRIO

Código 
do 

Cargo
Cargos N° De 

Vagas
Carga 

Horária  
Semanal

Habilitação Necessária para a  
posse

Remuneração 
Inicial

Tipos De 
Provas

06 Abastecedor 1 40 Ensino fundamental 652,23 Objetiva e 
Prática

07 Agente Administrativo 14 40 Ensino Médio 1.140,91 Objetiva

08 Administrador 1 40 Superior na área e registro 1.821,10 Escrita e 
Títulos

09 Assistente Social 4 40 Superior na área e registro 1.821,10 Escrita e 
Títulos

10 Assistente social – educação 1 40 Superior na área e registro 1.821,10 Escrita e 
Títulos

11 Assistente. Tec. Em programa de 
Computadores

1 40 Ensino Médio Técnico na área 1.140,91 Objetiva

12 Assistente Tec. em Topografia 1 40 Ensino Médio Técnico na área 1.140,91 Objetiva

13 Auxiliar Geral de Manutenção 3 40 Ensino fundamental 621,47 Objetiva e 
Prática

14 Auxiliar de Mecânico 5 40 Ensino fundamental 621,47 Objetiva

15 Balseiros 8 40 Habilitação legal expedida pelo 
Ministério da Marinha 

550,00 Prática

16 Bioquímico 1 30 Superior na área e registro 1.651,82 Objetiva

17 Borracheiro 1 40 Ensino fundamental 576,62 Objetiva e 
Prática

18 Carpinteiro 2 40 Ensino fundamental 576,62 Objetiva e 
Prática

19 Construtor de Pontes e Bueiros 8 40 Ensino fundamental 869,60 Objetiva e 
Prática

20 Contador 1 40 Superior na área e registro 1.821,10 Escrita e 
Títulos

21 Desenhista 1 40 Ensino Médio Técnico na área 1.140,91 Objetiva

22 Eletricista 1 40 Ensino fundamental 576,62 Objetiva

23 Encanador 2 40 Ensino fundamental 576,62 Objetiva
24 Enfermeiro 4 30 Superior na área e registro 1.651,82 Escrita e 



Títulos

25 Engenheiro Agrônomo 1 40 Superior na área e registro 1.821,10 Escrita e 
Títulos

26 Engenheiro Florestal 1 40 Superior na área e registro 1.821,10 Escrita e 
Títulos

27 Farmacêutico – Visa 1 40 Superior na área e registro 1.821,10 Escrita e 
Títulos

28 (Fiscal II  (Fiscal de Obras) 2 40 Ensino Médio 1.140,91 Escrita e 
Títulos

29 Fisioterapeuta 2 40 Superior na área e registro 1.759,51 Escrita e 
Títulos

30 Fonoaudiólogo 1 40 Superior na área e registro 1.821,10 Escrita e 
Títulos

31 Lubrificador 1 40 Ensino fundamental 652,23 Objetiva e 
Prática

32 Jardineiro 6 40 Ensino fundamental 455,91 Objetiva e 
Prática

33 Medico Pediatra 1 10 Superior na área e registro da 
especialidade no CRM

1.676,00 Escrita e 
Títulos

34 Medico Ortopedista 2 10 Superior na área e registro da 
especialidade no CRM

1.676,00 Escrita e 
Títulos

35 Medico Otorrinolaringologista 1 10 Superior na área e registro da 
especialidade no CRM

1.676,00 Escrita e 
Títulos

36 Medico Neurologista 1 10 Superior na área e registro da 
especialidade no CRM

1.676,00 Escrita e 
Títulos

37 Medico Ginecologista 1 10 Superior na área e registro na 
especialidade

1.676,00 Escrita e 
Títulos

38 Medico Clinico Geral - Região 
Interior

1 20 Superior na área e registro 3.352,00 Escrita e 
Títulos

39 Motorista 30 40 Ensino Médio Completo – 
Carteira Nacional de 
Habilitação – Cat. “D” 

710,20 Objetiva e 
Prática

40 Nutricionista 2 20 Superior na área e registro 910,55 Escrita e 
Títulos

41 Operador de Máquina 19 40 Ensino fundamental e CNH – C 815,22 Objetiva e 
Prática

42 Pedagogo 7 40 Curso superior  em Pedagogia 
com habilitação em orientação 
educacional 

958,46 Escrita e 
Títulos

43 Professor - 5ª a 8ª série – Inglês 1 10 Licenciatura plena em Inglês 239,61 Escrita e 
Títulos

44 Professor - 5ª a 8ª série - Língua 
Portuguesa

2 10 Licenciatura plena em 
Letras/Português e Literatura

239,61 Escrita e 
Títulos

45 Professor - 5ª a 8ª série – 
Geografia

2 10 Licenciatura plena em 
Geografia

239,61 Escrita e 
Títulos

46 Professor - 5ª a 8ª série – 
Matemática

6 10 Licenciatura plena em 
Matemática

239,61 Escrita e 
Títulos

47 Professor - 5ª a 8ª série - 
Educação Física

18 10 Licenciatura plena em 
Educação Física e registro no 
CREF

239,61 Escrita e 
Títulos

48 Professor - 5ª a 8ª série – Artes 09 10 Licenciatura plena em Artes 239,61 Escrita e 
Títulos

49 Professor de Educação Especial 1
1

20/40 Curso de Pedagogia com 
habilitação em Educação 
especial

479,22
958,46

Escrita e 
Títulos

50 Professor – Educação
Infantil

06 20 Licenciatura Plena na área, 
com habilitação em Educação 
Infantil (turno intermediário – 
das 10:00 às 14:00 horas)

479.22 Escrita e 
Títulos

51 Professor – Educação
Infantil

3 20 Licenciatura Plena na área, 
com habilitação em Educação 
Infantil 

479.22 Escrita e 
Títulos



52 Psicólogo – Educação 1 40 Superior na área e registro 1.821,10 Escrita e 
Títulos

53 Psicólogo 1 30 Superior na área e registro 1.821,10 Escrita e 
Títulos

54 Servente Feminino 26 40 Ensino fundamental 393,07 Objetiva
55 Servente Masculino 18 40 Ensino fundamental 393,07 Objetiva
56 Técnico em Administração 1 40 Superior na área e registro 1.821,10 Objetiva

57 Técnico em Enfermagem 23 40 Ensino Médio com Curso 
Técnico na área e registro

1.140,91 Objetiva

58 Odontólogo 03 20 Nível Superior na área e 
registro

1.498,20 Escrita e 
Títulos

59 Auxiliar de Suporte do Pronto 
Atendimento

4 40 Ensino Médio 815,22 Objetiva

QUADRO 04 - EMPREGO PÚBLICO (REGIME CELETISTA)
Código 

do 
Cargo

Cargos N° De 
Vagas

Carga 
Horária  

Semanal
Habilitação Necessária  para a  

posse
Remuneração 

Inicial
Tipos De 
Provas

60 Psicólogo - (Programa Sentinela) 2 40 Superior na área e registro 1.596,89 Escrita e 
Títulos

61 Assistente Social (Programa 
Sentinela)

2 40 Superior na área e registro 1.596,89 Escrita e 
Títulos

62 Monitor (Peti) 14 40 Ensino Médio Completo ou 
Equivalente

546,86 Objetiva

63 Educador Social masc. (casas de 
passagem)

4 40 Ensino Médio Completo ou 
Equivalente

393,07 Objetiva

64 Educador Social fem. (casas de 
passagem)

4 40 Ensino Médio Completo ou 
Equivalente

393,07 Objetiva

65 Medico Clínico Geral –PSF 2 40 Superior na área e registro. 5.880,00 Escrita e 
Títulos

66 Enfermeiro – PSF 2 40 Superior na área e registro 1.596,00 Escrita e 
Títulos

67 Técnico em Enfermagem – PSF 2 40 Ensino Médio com Curso Técnico 
na área e registro

800,00 Objetiva

68 Odontologo – PSF- saúde bucal 1 40 Superior na área e registro 2.470,00 Escrita e 
Títulos

69 Odontólogo Cirurgião – CEO 1 40 Superior na área e registro, com 
curso específico na área de cirurgia 
geral

2.770,00 Escrita e 
Títulos

70 Odontólogo Periodontia – CEO 1 40 Superior na área e registro com 
curso específico na área de 
Periodontia

2.770,00 Escrita e 
Títulos

71 Odontólogo Endodontia – CEO 2 40 Superior na área e registro com 
curso específico na área de 
Endodontia

2.770,00 Escrita e 
Títulos

72 Odóntologo Suporte – CEO 3 20 Superior na área e registro 1.380,00 Escrita e 
Títulos

73 Auxiliar de Odontólogo – CEO 3 40 Nível médio ou equivalente 453,00 Escrita e 
Títulos

74 Motorista Socorrista – SAMU 5 40 Nível Médio, carteira de Habiltação 
D

800,00 Objetiva 
e Prática

75 Técnico em Enfermagem – 
SAMU

5 40 Ensino Médio com Curso Técnico 
na área e registro

800,00 Objetiva

76 Médico Psiquiatra – Caps 1 10 Superior na área e registro da 
especialidade 

1.550,00 Escrita e 
Títulos

77 Enfermeiro – Caps 1 40 Superior na área e registro 1.596,00 Escrita e 
Títulos

78 Assistente Social – Caps 1 40 Superior na área e registro 1.596,00 Escrita e 
Títulos

79 Técnico Terapêutico – Caps 1 40 Superior na área de Terapia 
Ocupacional, Psicologia ou Serviço 

1.596,00 Objetiva



Social   e registro
80 Técnico em Enfermagem – Caps 1 40 Ensino Médio com Curso Técnico 

na área e registro
800,00 Objetiva

81 Técnico administrativo – caps 1 40 Nível Médio ou Equivalente 750,00 Objetiva

82 Técnico Educacional – Caps 1 40 Nível Médio Magistério 622,00 Objetiva

83 Artesão – Caps 1 40 Nível Médio ou Equivalente 683,00 Objetiva
84 Servente 1 40 Nível Fundamental 393,00 Objetiva
85 PSF 01 - Agente Comunitário – 

Pacs – Campo d’Água Verde
6 40 - Conclusão Ensino Fundamental

- Comprovar Residência na 
comunidade a pelo menos 01 ano – 

393,00 Objetiva

86 PSF 02 - Agente Comunitário – 
Pacs – Campo d’Água Verde

6 40 - Conclusão Ensino Fundamental - 
Comprovar Residência na 
comunidade a pelo menos 01 ano – 

393,00 Objetiva

87 PSF 03 – Agente Comunitário –
Pacs – COHAB I, (COHAB IV, 
Jardim Esperança, Loteamento 
Santa Cruz)

6 40 - Conclusão Ensino Fundamental - 
Comprovar Residência na 
comunidade a pelo menos 01 ano – 

393,00 Objetiva

88  Agente Comunitário –Pacs – 
Cristo Rei

3 40 - Conclusão Ensino Fundamental - 
Comprovar Residência na 
comunidade a pelo menos 01 ano – 

393,00 Objetiva

89  Agente Comunitário – Pacs – 
COHAB III (Bairro Aparecida)

3 40 - Conclusão Ensino Fundamental - 
Comprovar Residência na 
comunidade a pelo menos 01 ano – 

393,00 Objetiva

Inscrições: Serão realizadas no período de 02 a 31.01.2008.  das  08:00 às 12:00  horas, nas dependências da Prefeitura 
Municipal, sito a  Rua Felipe Schmidt, 10,  no centro da cidade de Canoinhas  - SC, ou pelos correios, nos termos do Edital
Realização das Provas:
ESCRITAS:  Serão realizadas no dia 17 de fevereiro de 2007.,  em locais e horários a serem definidos por ocasião da 
homologação  das  inscrições  cuja  divulgação  dar-se-á  através  da  publicação  de  Edital  que  será  disponibilizado  nas 
dependências da Prefeitura Municipal e nos sites www.pmc.sc.gov.br e www.lutzconcursos.com.br, 
PRÁTICAS: Serão realizadas provas práticas para os cargos que assim dispuser o Edital , cuja realização se dará  após a 
publicação do resultado da prova objetiva, em data, local  e horário a serem definidos,  cuja divulgação se dará nos termos 
anteriormente descritos. 
O  Edital  completo  encontra-se  afixado  no  mural  das  publicações  da  Prefeitura  Municipal  e  disponível  nos  sites 
www.pmc.sc.gov.br e  www.lutzconcursos.com.br . Informações para inscrições pelos Correios (47) 9181-4541 ou (47) 9998-
2949.
Canoinhas, em 27 de dezembro de 2007. 

Leoberto Weinert
Prefeito Municipal

http://www.lutzconcursos.com.br/
http://www.pmc.sc.gov.br/
http://www.lutzconcursos.com.br/
http://WWW.pmc.sc.gov.br/


Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Canoinhas 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 002/2007

O Município de Canoinhas, SC, torna público que se acham abertas, nos termos do Edital  as inscrições ao 
Concurso Público para preenchimento de vagas das categorias funcionais constantes do Quadro de Pessoal da 
Administração Municipal, a seguir relacionadas, o qual reger-se-á pelas instruções deste Edital:

I – DAS VAGAS, HABILITAÇÕES, CARGA HORÁRIA, E REMUNERAÇÃO

O Candidato concorrerá às vagas oferecidas para apenas um cargo/emprego público,  conforme o seguinte 
quadro demonstrativo:

QUADRO 01 -CARGOS DA FUNDAÇÃO CULTURAL
Códig
o do 

Cargo
Cargos N° De 

Vagas
Carga 

Horária  
Semanal

Habilitação Necessária para a  
posse

Remuneraçã
o Inicial

Tipos De 
Provas

01 Auxiliar de biblioteca 1 40 Ensino Médio 625,09 Objetiva

02 Auxiliar de Serviços Gerais 2 40 Ensino fundamental. 393,07 Objetiva

QUADRO 02 - CARGOS DA FUNDAÇÃO DE ESPORTES
Códig
o do 

Cargo
Cargos N° De 

Vagas
Carga 

Horária  
Semanal

Habilitação Necessária  para a  
posse

Remuneraçã
o Inicial

Tipos De 
Provas

03 Auxiliar Administrativo 2 40 Ensino Médio 600,13 Objetiva

04 Servente 3 40 Ensino fundamental 393,07 Objetiva

05 Almoxarife 1 40 Ensino fundamental 624,11 Objetiva
QUADRO 03 -CARGOS DO PODER EXECUTIVO - ESTATUTÁRIO

Códig
o do 

Cargo
Cargos N° De 

Vagas
Carga 

Horária  
Semanal

Habilitação Necessária  para a  
posse

Remuneraç
ão Inicial

Tipos De 
Provas

06 Abastecedor 1 40 Ensino fundamental 652,23 Objetiva e 
Prática

07 Agente Administrativo 14 40 Ensino Médio 1.140,91 Objetiva

08 Administrador 1 40 Superior na área e registro 1.821,10 Escrita e 
Títulos

09 Assistente Social 4 40 Superior na área e registro 1.821,10 Escrita e 
Títulos

10 Assistente social – educação 1 40 Superior na área e registro 1.821,10 Escrita e 
Títulos

11 Assistente. Tec. Em programa de 
Computadores

1 40 Ensino Médio Técnico na área 1.140,91 Objetiva

12 Assistente Tec. em Topografia 1 40 Ensino Médio Técnico na área 1.140,91 Objetiva

13 Auxiliar Geral de Manutenção 3 40 Ensino fundamental 621,47 Objetiva e 
Prática

14 Auxiliar de Mecânico 5 40 Ensino fundamental 621,47 Objetiva

15 Balseiros 8 40 Habilitação legal expedida pelo 
Ministério da Marinha 

550,00 Objetiva e 
Prática

16 Bioquímico 1 30 Superior na área e registro 1.651,82 Escrita e 
Títulos

17 Borracheiro 1 40 Ensino fundamental 576,62 Objetiva e 
Prática

18 Carpinteiro 2 40 Ensino fundamental 576,62 Objetiva e 
Prática



19 Construtor de Pontes e Bueiros 8 40 Ensino fundamental 869,60 Objetiva e 
Prática

20 Contador 1 40 Superior na área e registro 1.821,10 Escrita e 
Títulos

21 Desenhista 1 40 Ensino Médio Técnico na área 1.140,91 Objetiva

22 Eletricista 1 40 Ensino fundamental 576,62 Objetiva

23 Encanador 2 40 Ensino fundamental 576,62 Objetiva

24 Enfermeiro 4 30 Superior na área e registro 1.651,82 Escrita e 
Títulos

25 Engenheiro Agrônomo 1 40 Superior na área e registro 1.821,10 Escrita e 
Títulos

26 Engenheiro Florestal 1 40 Superior na área e registro 1.821,10 Escrita e 
Títulos

27 Farmacêutico – Visa 1 40 Superior na área e registro 1.821,10 Escrita e 
Títulos

28 (Fiscal II  (Fiscal de Obras) 2 40 Ensino Médio 1.140,91 Objetiva

29 Fisioterapeuta 2 40 Superior na área e registro 1.759,51 Escrita e 
Títulos

30 Fonoaudiólogo 1 40 Superior na área e registro 1.821,10 Escrita e 
Títulos

31 Lubrificador 1 40 Ensino fundamental 652,23 Objetiva e 
Prática

32 Jardineiro 6 40 Ensino fundamental 455,91 Objetiva e 
Prática

33 Medico Pediatra 1 10 Superior na área e registro da 
especialidade no CRM

1.676,00 Escrita e 
Títulos

34 Medico Ortopedista 2 10 Superior na área e registro da 
especialidade no CRM

1.676,00 Escrita e 
Títulos

35 Medico Otorrinolaringologista 1 10 Superior na área e registro da 
especialidade no CRM

1.676,00 Escrita e 
Títulos

36 Medico Neurologista 1 10 Superior na área e registro da 
especialidade no CRM

1.676,00 Escrita e 
Títulos

37 Medico Ginecologista 1 10 Superior na área e registro na 
especialidade

1.676,00 Escrita e 
Títulos

38 Medico Clinico Geral - Região 
Interior

1 20 Superior na área e registro 3.352,00 Escrita e 
Títulos

39 Motorista 30 40 Ensino Médio Completo – Carteira 
Nacional de Habilitação – Cat. “D” 

710,20 Objetiva e 
Prática

40 Nutricionista 2 20 Superior na área e registro 910,55 Escrita e 
Títulos

41 Operador de Máquina 19 40 Ensino fundamental e CNH – C 815,22 Objetiva e 
Prática

42 Pedagogo 7 40 Curso superior  em Pedagogia 
com habilitação em orientação 
educacional 

958,46 Escrita e 
Títulos

43 Professor - 5ª a 8ª série – Inglês 1 10 Licenciatura plena em Inglês 239,61 Escrita e 
Títulos

44 Professor - 5ª a 8ª série - Língua 
Portuguesa

3 10 Licenciatura plena em 
Letras/Português e Literatura

239,61 Escrita e 
Títulos

45 Professor - 5ª a 8ª série – 
História

1 10 Licenciatura plena em História 239,61 Escrita e 
Títulos

46 Professor - 5ª a 8ª série – 
Geografia

3 10 Licenciatura plena em Geografia 239,61 Escrita e 
Títulos

47 Professor - 5ª a 8ª série – 
Matemática

8 10 Licenciatura plena em Matemática 239,61 Escrita e 
Títulos

48 Professor - 5ª a 8ª série - 
Educação Física

15 10 Licenciatura plena em Educação 
Física e registro no CREF

239,61 Escrita e 
Títulos

49 Professor - 5ª a 8ª série – Artes 10 10 Licenciatura plena em Artes 239,61 Escrita e 
Títulos

50 Professor de Educação Especial 1
1

20/40 Curso de Pedagogia com 
habilitação em Educação especial

479,22
958,46

Escrita e 
Títulos



51 Professor – Educação
Infantil

09 20 Licenciatura Plena na área, com 
habilitação em Educação Infantil 
(turno intermediário)

479.22 Escrita e 
Títulos

52 Psicólogo – Educação 1 40 Superior na área e registro 1.821,10 Escrita e 
Títulos

53 Psicólogo 1 40 Superior na área e registro 1.821,10 Escrita e 
Títulos

54 Servente Feminino 26 40 Ensino fundamental 393,07 Objetiva
55 Servente Masculino 18 40 Ensino fundamental 393,07 Objetiva

58]6 Técnico em Administração 1 40 Superior na área e registro 1.821,10 Objetiva

57 Técnico em Enfermagem 23 40 Ensino Médio com Curso Técnico 
na área e registro

1.140,91 Objetiva

58 Odontólogo 03 20 Nível Superior na área e registro 1.498,20 Escrita e 
Títulos

59 Auxiliar de Suporte do Pronto 
Atendimento

4 40 Ensino Médio 815,22 Objetiva

QUADRO 04 - EMPREGO PÚBLICO (REGIME CELETISTA)
Código 

do 
Cargo

Cargos N° De 
Vagas

Carga 
Horária  

Semanal
Habilitação Necessária  para a  

posse
Remuneração 

Inicial
Tipos De 
Provas

60 Psicólogo - (Programa Sentinela) 2 40 Superior na área e registro 1.596,89 Escrita e 
Títulos

61 Assistente Social (Programa 
Sentinela)

2 40 Superior na área e registro 1.596,89 Escrita e 
Títulos

62 Monitor (Peti) 14 40 Ensino Médio Completo ou 
Equivalente

546,86 Objetiva

63 Educador Social masc. (casas de 
passagem)

4 40 Ensino Médio Completo ou 
Equivalente

393,07 Objetiva

64 Educador Social fem. (casas de 
passagem)

4 40 Ensino Médio Completo ou 
Equivalente

393,07 Objetiva

65 Medico Clínico Geral –PSF 2 40 Superior na área e registro. 5.880,00 Escrita e 
Títulos

66 Enfermeiro – PSF 2 40 Superior na área e registro 1.596,00 Escrita e 
Títulos

67 Técnico em Enfermagem – PSF 2 40 Ensino Médio com Curso 
Técnico na área e registro

800,00 Objetiva

    68 Odontologo – PSF- saúde bucal 1 40 Superior na área e registro 2.470,00 Escrita e 
Títulos

69 Odontólogo Cirurgião – CEO 1 40 Superior na área e registro 2.770,00 Escrita e 
Títulos

70 Odontólogo Periodontia – CEO 1 40 Superior na área e registro 2.770,00 Escrita e 
Títulos

71 Odontólogo Endodontia – CEO 2 40 Superior na área e registro 2.770,00 Escrita e 
Títulos

72 Odontólogo Suporte – CEO 3 20 Superior na área e registro 1.380,00 Escrita e 
Títulos

73 Auxiliar de Odontólogo – CEO 3 40 Nível médio ou equivalente 453,00 Objetiva
74 Motorista Socorrista – SAMU 5 40 Nível Médio, carteira de 

Habiltação D
800,00 Objetiva e 

Prática
75 Técnico em Enfermagem – 

SAMU
5 40 Ensino Médio com Curso Técnico 

na área e registro
800,00 Objetiva

76 Médico Psiquiatra – Caps 1 10 Superior na área e registro da 
especialidade 

1.550,00 Escrita e 
Títulos

77 Enfermeiro – Caps 1 40 Superior na área e registro 1.596,00 Escrita e 
Títulos

78 Assistente Social – Caps 1 40 Superior na área e registro 1.596,00 Escrita e 
Títulos

79 Técnico Terapêutico – Caps 1 40 Superior na área de Terapia 
Ocupacional, Psicologia ou 
Serviço Social   e registro

1.596,00 Escrita e 
Títulos



80 Técnico em Enfermagem – Caps 1 40 Ensino Médio com Curso 
Técnico na área e registro

800,00 Objetiva

81 Técnico administrativo – caps 1 40 Nível Médio ou Equivalente 750,00 Objetiva

82 Técnico Educacional – Caps 1 40 Nível Médio Magistério 622,00 Objetiva

83 Artesão – Caps 1 40 Nível Médio ou Equivalente 683,00 Objetiva
84 Servente 1 40 Nível Fundamental 393,00 Objetiva
85 PSF 01 - Agente Comunitário – 

Pacs – Campo d’Água Verde
6 40 - Conclusão Ensino Fundamental

- Comprovar Residência na 
comunidade a pelo menos 01 ano 
– 

393,00 Objetiva

86 PSF 02 - Agente Comunitário – 
Pacs – Campo d’Água Verde

6 40 - Conclusão Ensino Fundamental - 
Comprovar Residência na 
comunidade a pelo menos 01 ano 
– 

393,00 Objetiva

87 PSF 03 – Agente Comunitário –
Pacs – COHAB I, (COHAB IV, 
Jardim Esperança, Loteamento 
Santa Cruz)

6 40 - Conclusão Ensino Fundamental - 
Comprovar Residência na 
comunidade a pelo menos 01 ano 
– 

393,00 Objetiva

88  Agente Comunitário –Pacs – 
Cristo Rei

3 40 - Conclusão Ensino Fundamental - 
Comprovar Residência na 
comunidade a pelo menos 01 ano 
– 

393,00 Objetiva

89  Agente Comunitário – Pacs – 
COHAB III (Bairro Aparecida)

3 40 - Conclusão Ensino Fundamental - 
Comprovar Residência na 
comunidade a pelo menos 01 ano 
– 

393,00 Objetiva

II – DA INSCRIÇAO

Serão realizadas no período de 02 a 31 de janeiro de 2008. das 08:00 às 12:00 horas, nas dependências da Prefeitura 
Municipal de Canoinhas, sita a  Rua Felipe Schmidt, 10,  no centro da cidade de Canoinhas - SC, ou pelos correios, nos 
termos do Edital

Ao preencher e assinar a respectiva ficha de inscrição, o candidato receberá, no ato, o cartão de identificação 
com a indicação de seu número, sem o qual não terá ingresso no recinto onde se realizarão as provas.
1. Os documentos de identidade e pessoais do candidato serão devolvidos no ato de apresentação, após as 

devidas anotações na ficha de inscrição.
2. O candidato cuja documentação não for considerada em ordem, terá sua inscrição indeferida.
3. Julgados os pedidos de inscrição com o exame da documentação apresentada e satisfeitas as exigências, o 

Prefeito Municipal homologará as inscrições, ocorrendo, após, a publicação e afixação, em local público.
4. Após a data e horário fixado como termo final do prazo para recebimento de inscrição, não mais serão 

admitidas quaisquer outras inscrições, sob qualquer condição ou pretexto.
5. Fica assegurada a inscrição de portadores de deficiência no presente Concurso, sendo-lhes reservadas 10% 

(dez por cento) das vagas de cada Cargo ou 01 (uma) quando o resultado da aplicação deste percentual 
sobre o número de vagas for inferior a unidade e o número de vagas igual ou superior a 05 (cinco).

6. No  ato  da  inscrição,  o  portador  de  deficiência  apresentará  comprovante  de  sua  deficiência  com  a 
especificação das atividades com ela compatíveis.

  
No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar:

1. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, que poderá ser depositada na conta n.º 138-9 –(Operação 
6)  da Agência  nº  413 da Econômica Federal  em nome da Prefeitura Municipal de Canoinhas. 
CNPJ 83.102.384/0001-80, - no valor de:
R$ 30,00 (trinta reais) para cargos com exigência de até o Ensino Fundamental (1° Grau);
R$ 50,00 (cinqüenta) para cargos com exigência de Ensino Médio (2° Grau);



R$ 90,00 (noventa reais) para cargos com exigência de Nível Superior;
2. Fotocópia dos seguintes documentos:
- 2.1 - Identidade (Carteira de Identidade Civil ou Profissional)
- 2.2 – Certificado de Cursos de Especialização e de Cursos de Aperfeiçoamento para a Prova de Títulos.
- Observações:
- A taxa de inscrição não será devolvida em hipótese alguma. 
- Efetuada a inscrição, não será aceito pedido de alteração no requerimento, exceto o referente ao endereço do 
candidato. 

III – DAS INSCRIÇÕES PELOS CORREIOS
 
1.  Será admitida inscrição mediante  remessa da ficha de inscrição pelos Correios,  -  preferencialmente por 
SEDEX  -  (via  da  Prefeitura  e  do  Candidato),  com  cópia  da  carteira  de  Identidade  anexa  e  o  respectivo 
comprovante de pagamento da taxa de inscrição em via original.
1.1  –  Deverá ser  colocado anexo à ficha de inscrição envelope SELADO e endereçado ao candidato para 
devolução do comprovante da inscrição, que será devidamente numerada e assinada pela empresa.
1.2  –  O envelope  contendo  a  ficha  de  inscrição  e  todos  os  anexos  (cópias  de  certificados  de  cursos  de 
especialização e de cursos de aperfeiçoamento), deverá ser postado até a data do término das inscrições e 
encaminhado para o seguinte endereço:
            LUTZ – Cursos e Concursos
            Rua Padre Francisco Spaeth, n° 151
            Bairro Santana
            89.160 – 000 – Rio do Sul – SC.
1.3 – Não serão consideradas as inscrições postadas no correio após a data do término das inscrições ou com 
falta de documentos, nos termos do Edital. (recomenda-se remeter a inscrição com antecedência, não deixando 
para o último dia, em virtude de possível atraso dos Correios).
1.4  –  Preenchida  a  ficha  de  inscrição,  a  mesma  deverá  ser  remetida  pelo  e-mail 
concursos@lutzconcursos.com.br, ou diretamente pelo site www.lutzconcursos.com.br , para agilizar o processo, 
e os documentos, inclusive a ficha preenchida e assinada, remetidos pelo correio.
Informações para inscrição pelo correio (47) 9181-4541 ou 9998-2949.
 
IV - CONDIÇÕES PARA O PROVIMENTO: (POSSE)

a)  DOS  CARGOS  DA PREFEITURA, DA SECRETARIA DA SÁUDE, DE ESPORTE E LAZER E EDUCAÇÃO 
(QUADROS 01, 02 E 03)
 
No ato da posse o candidato deverá apresentar:
1. Comprovante de escolaridade e/ou habilitação exigida para o cargo, com o competente registro no órgão 
fiscalizador do exercício profissional, se for o caso.
2. Prova de aptidão física e mental para o exercício do cargo, mediante atestado  fornecido por médico oficial.
3. Declaração de bens que constituem seu patrimônio.
4. Declaração que a posse do cargo não implica em acumulação proibida de cargo, emprego ou função pública.
5.  Cópia  dos  seguintes  Documentos  de  identificação  pessoal,  necessários  ao  registro  funcional  no  serviço 
público municipal:
- Prova de identidade;
- Certificado de reservista, para candidatos do sexo masculino;
- CPF;
- Comprovante de escolaridade exigido para o cargo, no ato da Posse;
- Título de eleitor e comprovante de que votou na última eleição.
- Comprovar idade mínima de 18 anos.
- Outros documentos exigidos por Lei.

b) DOS EMPREGOS DA SECRETARIA DA SAÚDE (QUADRO 04)

http://www.lutzconcursos.com.br/
mailto:concursos@lutzconcursos.com.br


No ato da posse o candidato deverá apresentar os documentos exigidos pela CLT

V – DO REGIME EMPREGATÍCIO

1. Os habilitados e classificados no Concurso, se for o caso, serão admitidos sob o Regime Estatutário para os 
Candidatos  que  se  inscreveram para  os  CARGOS  da Prefeitura  Municipal  e  das  Secretarias  da  Saúde, 
Esporte e Lazer e Educação.(CARGOS ESPECIFICADOS NOS QUADRO 01, 02 E 03).  Lei Municipal nº 
2305/90

2. Os habilitados e classificados no Concurso, se for o caso, serão admitidos sob o Regime Celetista para os 
Candidatos  que  se  inscreveram para  os   EMPREGOS  da  Secretaria  da  Saúde e  Diversos  Programas 
CARGOS ESPECIFICADOS NOS QUADRO 04 – Lei Municipal nº  15/2007.

VI – DAS PROVAS

A Realização das Provas obedecerá aos seguintes critérios:

1. A Prova escrita terá a duração de até 2:30 horas. (duas horas e trinta minutos). O caderno de prova somente 
será liberado depois de 02:00 horas do início da mesma.
1.1. Não haverá provas fora do local designado, nem em datas e/ou horários diferentes.
1.2 – O Gabarito das provas será publicado até às 09:00 horas do dia  útil posterior à realização do Concurso.
2. Desde já,  ficam os candidatos convocados a comparecerem com antecedência de 45 (quarenta e cinco) 
minutos ao local das provas, munidos de caneta esferográfica azul ou preta de  ponta grossa.
3. O ingresso na sala de provas, só será permitido ao candidato que apresentar o documento de identidade que 
originou a inscrição  e documento de inscrição no Concurso, entregue quando do ato de inscrição.
4.  Não será admitido às  provas o  candidato que se apresentar  após o  horário  estabelecido;  em nenhuma 
hipótese haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado.
5. No recinto de provas não será permitida a utilização de equipamentos de rádio tipo “walk-man” ou similar, bem 
como o uso de telefone celular, máquina calculadora ou qualquer outro aparelho, bem como folha de rascunho.
6. O caderno de questões é o espaço pelo qual o candidato poderá desenvolver todas as técnicas para chegar à 
resposta  adequada,  permitindo-se  o  rabisco  e  a  rasura  em  qualquer  folha,  EXCETO  na  GRADE  DE 
RESPOSTAS.
7. Será atribuída nota 0 (zero) à resposta que, na grade de respostas estiver em desconformidade com as 
instruções,  não  estiver  assinalada,   que  contiver  mais  de  uma  alternativa  assinalada,  emenda,  rasura  ou 
alternativa marcada a lápis, ainda que legível.
8. Na realização da Prova não é permitido pedir esclarecimentos sobre o enunciado das questões ou modo de 
resolvê-las;
9 – O candidato deverá preencher a Cartão Resposta cobrindo inteiramente com caneta esferogrática, tinta azul 
ou preta, o espaço correspondente à alternativa escolhida. O Cartão Resposta será o único documento válido 
para efeito de correção da prova,  que deverá ser  devolvido obrigatoriamente ao final  da prova, devendo o 
mesmo ser colocado dentro do envelope que se encontra sobre a mesa, pelo candidato.
10 – Em nenhuma hipótese haverá substituição do Cartão Resposta por erro do candidato.
11 – Não serão atribuídos pontos a questões divergentes do gabarito, que apresentarem rasura, duplicidade de 
resposta (mesmo que uma delas esteja correta), ou que estiverem em branco.
12. O candidato, ao terminar a prova objetiva, colocará o seu cartão resposta dentro do envelope, disponível 
sobre a mesa, sem auxílio de fiscais.
13-  Ao final das provas escritas, os três últimos candidatos deverão permanecer no recinto, a fim de assinarem 
o lacre do envelope das provas, juntamente com os fiscais, na coordenação do concurso, 
14. Será excluído do Concurso o candidato que:
- Tornar-se culpado por incorreção ou descortesia para com qualquer dos fiscais, executores e seus auxiliares 
ou autoridades presentes;
- For surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outro candidato ou terceiros, bem 
como se utilizando de livros, notas, impressos ou equipamentos não permitidos;
- Ausentar-se do recinto da prova sem o acompanhamento do fiscal.



- Usar telefone celular nas dependências dos locais das provas, ou qualquer outro meio de comunicação;
- Perturbar, de qualquer forma, a ordem dos trabalhos;
- Permanecer no local após a conclusão e entrega da prova;

a) PROVAS OBJETIVAS E TÍTULOS 

CARGOS: Dos Quadros n.ºs 01 Cargos da Fundação Cultural, 02 Cargos da Fundação de Esportes, 03 Cargos 
do Poder Executivo Municipal - Estatutários e 04 Quadro de Empregos Públicos (Celetista), os Cargos Códigos 
08 – 09 - 10 – 16 – 20 – 24 – 25 – 26 – 27 – 29 – 30 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 40 – 42 – 43 – 44 – 45 - 46 
– 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 56 – 58 – 60 – 61 – 65 – 66 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 76 – 77 – 78 – 79. 

Para estes Cargos o Concurso será de Prova Escrita e de Títulos - (Cursos de Aperfeiçoamento). 
1. Serão  considerados  como  Títulos,  certificados  de  cursos  de  aperfeiçoamento  na  área  para  o  qual  o 

candidato se inscrever.
2. Somente serão aceitos certificados de cursos de aperfeiçoamento devidamente registrados ou declaração 

de órgão oficial que o promoveu, dos quais constem os conteúdos programáticos, a carga horária e o 
período da realização.

3. Cada hora de curso de aperfeiçoamento, na área específica, valerá 0,1 (zero virgula um décimo) e o máximo 
de horas que o  candidato poderá apresentar  e/ou aproveitar,  será  100 (cem) horas,  totalizando até  10 
pontos.

4. A nota final será calculada de seguinte maneira:
Prova Escrita: Peso 7 (sete);
Prova de Títulos: Peso 3 (três).
O Resultado Final será a soma das notas.
5. Somente serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem, na soma das notas (escrita e de 

títulos), um total de, no mínimo, 4,0 (quatro) pontos.
6. Em caso de empate, terá preferência o candidato que obtiver a maior nota na prova específica; persistindo o 

empate, o que tiver maior idade.
7. As provas escritas de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, valendo cada uma 0,25 pontos (sem o 

peso 7,0), abrangerão as seguintes disciplinas:
- Língua Portuguesa – 05 questões;
- Matemática – 05 questões
- Conhecimentos Gerais – 05 questões;
- Conhecimentos Específicos da Profissão – 25 questões 
Obs: Os conteúdos programáticos estão nos anexos I, e III – partes integrantes deste Edital.

b) PROVAS OBJETIVAS (Escritas)

CARGOS: De acordo com o Capítulo I deste Edital

Para estes cargos o Concurso constará somente de Provas Escritas.
1. Serão considerados habilitados na prova  objetiva  o  candidato  que obtiver  nota  igual  ou superior  a  4,0 

(quatro) pontos.
2. Em caso de empate,  terá  preferência o  candidato  que tiver  a  maior  nota na Prova de Conhecimentos 

Específicos. Se esta não houver, a maior nota em Língua Portuguesa. Persistindo o empate, o mais idoso.
3. As  provas  escritas  de  40  (quarenta)  questões  de  múltipla  escolha,  valendo  cada  uma  0,25  pontos, 
abrangerão as seguintes disciplinas:
- Língua Portuguesa – 05 questões;
- Matemática – 05 questões
- Conhecimentos Gerais – 05 questões;
- Conhecimentos Específicos da Profissão – 25 questões 



- Auxiliar de Biblioteca,
- Auxiliar de Suporte
- Auxiliar de Serviços Gerais,
- Almoxarife (todos),
- Secretária,
- Servente (todos)
- Auxiliar Geral de Manutenção,
- Auxiliar de Mecânico,
- Balseiro,
- Borracheiro,
- Carpinteiro,
- Construtor de Pontes e Bueiro,
- Lubrificador,
- Jardineiro,
- Monitor,
- Educador Social (todos)
- Artesão 
- Operador de Máquina

- Para estes cargos não haverá provas de conhecimentos específicos. 
Somente 10 questões de  Português,  10 de Matemática e 10 de 
Conhecimentos Gerais – valendo cada questão 0,333 pontos -  com 
conteúdos constantes do anexo I – e complexidade de acordo com o grau 
de instrução exigido para o cargo

Obs: Os conteúdos programáticos estão nos anexos I, e II  – partes integrantes deste Edital.

c) PROVAS OBJETIVAS E PRÁTICAS
   

CARGOS: De açodo com o Capítulo I deste Edital

Para estas categorias o Concurso constará de Provas Objetivas, de caráter eliminatório, e de Provas Práticas, 
que avaliarão o desempenho dos candidatos no trabalho que irão executar.

1. As provas Objetivas serão regidas pelo que preconiza a letra B do Capítulo VI deste Edital.

2. As provas Práticas serão realizadas após a publicação do resultado da prova objetiva, somente para os candidatos que, 
na prova objetiva, atingirem um total mínimo de 4,0 (quatro) pontos e que estejam classificados até um total de 03 (três) 
vezes o número de vagas do cargo, exceto nos cargos que tenham até 02 (duas) vagas, para as quais serão classificados 
os candidatos que se classificarem na prova objetiva até 05(cinco) vezes o número de vagas do cargo. 

3.Havendo empate na prova objetiva, para efeitos de classificação para realização da prova prática, esta será oportunizada 
a  todos os que estiverem empatados ao final da classificação, independente da quantidade de candidatos.

4. Em caso de empate para o resultado final, o critério de desempate será a nota da prova prática, tendo a 
preferência o candidato que tiver a maior nota; persistindo o empate, o critério de desempate será a idade, 
tendo a preferência o candidato mais idoso.

5.  Nas provas  práticas  que exigirem o emprego de equipamentos de elevado valor,  pertencentes ou sob a 
responsabilidade  do  Município  ou  da  entidade  que  realizar  o  certame,  poderá  ser  procedida,  a  critério  da 
fiscalização, a imediata exclusão do candidato que demonstre não possuir  a necessária capacidade no seu 
manejo, com risco de danificá-los.

6.  Haverá  um  tempo  máximo  para  a  realização  de  cada  item  da  prova,  de  acordo  com  tabela  a  seguir, 
considerando a dificuldade e demais aspectos necessários para o desempenho satisfatório dos testes, por parte 
dos candidatos.



ATIVIDADES/CONTEÚDOS DAS PROVAS PRÁTICAS

CARGOS Atividades
Abastecedor Executar atividades inerentes ao cargo – abastecer veículos  com segurança,  verificando o 

nível de óleo, da água, bateria,  e a avaliação será feita pelo desempenho do candidato no 
trabalho que irá executar, dentro das normas técnicas, levando-se em consideração o uso e 
aproveitamento do equipamento utilizado e economicidade do material.
Duração da Prova: de até 10 minutos
Fatores a serem avaliados:
I – Habilidades 
II – Eficiência/Qualidade
III – Produtividade
IV – Organização na execução dos Trabalhos/Economia do Material
V – Técnica/Aptidão 
Cada critério terá a pontuação de até 20 pontos – em um total de 100 pontos para todos os 
critérios.

Balseiro Executar atividades inerentes ao cargo – operar balsa, atravessando o rio com segurança, 
tomando os cuidados necessários para a operação,  e a avaliação será feita pelo desempenho 
do  candidato  no  trabalho  que  irá  executar,  dentro  das  normas  técnicas,  levando-se  em 
consideração o uso e aproveitamento do equipamento utilizado e economicidade do material.
Duração da Prova:  Travessia do rio
Fatores a serem avaliados:
I – Habilidades 
II – Eficiência/Qualidade
III – Produtividade
IV – Organização na execução dos Trabalhos
 V – Técnica/Aptidão 
Cada critério terá a pontuação de até 20 pontos – em um total de 100 pontos para todos os 
critérios.

Borracheiro Executar atividades inerentes ao cargo – montar e desmontar pneu, fazendo o conserto na 
câmara de ar e a avaliação será feita pelo desempenho do candidato no trabalho que irá 
executar, dentro das normas técnicas, levando-se em consideração o uso e aproveitamento do 
equipamento utilizado e economicidade do material.
Duração da Prova: até 30 minutos
Fatores a serem avaliados:
I – Habilidades com ferramentas
II – Eficiência/Qualidade
III – Produtividade
IV – Organização na execução dos Trabalhos/Economia do Material
V – Técnica/Aptidão/Eficiência 
Cada critério terá a pontuação de até 20 pontos – em um total de 100 pontos para todos os 
critérios.

Carpinteiro Executar atividades inerentes ao cargo – fazer caixa para ferramentas e/ou caixa para lixo  e a 
avaliação será feita pelo desempenho do candidato no trabalho que irá executar, dentro das 
normas  técnicas,  levando-se  em  consideração  o  uso  e  aproveitamento  do  equipamento 
utilizado e economicidade do material.
Duração da Prova: até 30 minutos
Fatores a serem avaliados:
I – Habilidades com ferramentas
II – Eficiência/Qualidade
III – Produtividade
IV – Organização na execução dos Trabalhos/Economia do Material
V – Técnica/Aptidão/Eficiência 
Cada critério terá a pontuação de até 20 pontos – em um total de 100 pontos para todos os 
critérios.

Construtor de Pontes Executar  atividades  inerentes  ao  cargo  –  fazer  simulação  de  construção  de  uma  ponte, 



utilizando pedras, tijolos, madeira, cimento e outros matérias disponíveis no local da prova e a 
avaliação será feita pelo desempenho do candidato no trabalho que irá executar, dentro das 
normas  técnicas,  levando-se  em  consideração  o  uso  e  aproveitamento  do  equipamento 
utilizado e economicidade do material.
Duração da Prova: até 30 minutos
Fatores a serem avaliados:
I – Habilidades com ferramentas
II – Eficiência/Qualidade
III – Produtividade
IV – Organização na execução dos Trabalhos/Economia do Material
V – Técnica/Aptidão/Eficiência 
Cada critério terá a pontuação de até 20 pontos – em um total de 100 pontos para todos os 
critérios.

Jardineiro Executar atividades inerentes ao cargo – fazer manutenção de jardim, limpando os canteiros, 
podando  as  plantas,  adubando  e  fazendo  outros  tratos  culturais  necessários,  utilizando 
ferramentas  disponíveis  no  local  da  prova  e  a  avaliação  será  feita  pelo  desempenho  do 
candidato  no  trabalho  que  irá  executar,  dentro  das  normas  técnicas,  levando-se  em 
consideração o uso e aproveitamento do equipamento utilizado e economicidade do material.
Duração da Prova: até 25 minutos
Fatores a serem avaliados:
I – Habilidades com ferramentas
II – Eficiência/Qualidade
III – Produtividade
IV – Organização na execução dos Trabalhos/Economia do Material
V – Técnica/Aptidão/Eficiência 
Cada critério terá a pontuação de até 20 pontos – em um total de 100 pontos para todos os 
critérios.

Auxiliar de Manutenção Executar  atividades  inerentes  ao  cargo  –  capinar,  roçar  -  e  a  avaliação  será  feita  pelo 
desempenho do candidato no trabalho que irá executar, dentro das normas técnicas, levando-
se em consideração o uso e aproveitamento do equipamento utilizado.
Duração da Prova: de até 25 minutos
Fatores a serem avaliados:
I – Habilidades com ferramentas
II – Eficiência/Qualidade
III – Produtividade
IV – Organização na execução dos Trabalhos
V – Técnica/Aptidão/Eficiência 
Cada critério terá a pontuação de até 20 pontos – em um total de 100 pontos para todos os 
critérios.

Operador de Máquinas 
(todos)

Executar atividades inerentes ao cargo – operar equipamento rodoviário e/ou agrícola - e a 
avaliação será feita pelo desempenho do candidato no trabalho que irá executar, dentro das 
normas  técnicas  e  legais,  levando-se  em  consideração  o  uso  e  aproveitamento  do 
equipamento utilizado
Duração da Prova: de 10 a 15  minutos
Fatores a serem avaliados:
I – Verificação da Máquina (pneus, água, óleo, bateria)
II – Habilidades ao operar o equipamento;
III – Aproveitamento do Equipamento -
IV – Produtividade
V – Técnica/Aptidão/Eficiência
Cada critério terá a pontuação de até 20 pontos – em um total de até 100 pontos para todos os 
critérios.

Motorista (todos) Executar  atividades  inerentes  ao  cargo  –  dirigir  veículos  de  acordo  com  as  normas 
estabelecidas pelo Código Nacional de Transito - e a avaliação será feita pelo desempenho do 
candidato no trabalho que irá executar, dentro das normas técnicas e legais, levando-se em 
consideração  o  uso  e  aproveitamento  do  equipamento  utilizado  e  seguindo  a  Ficha  de 
Avaliação utilizada pelo DETRAN/SC, atribuindo-se penalidades graves, médias e leves para 
cada infração cometida, com perdas de pontos correspondestes.



Duração da Prova: de 05 a 10  minutos
Fatores a serem avaliados:
I – Habilidades ao dirigir de acordo com o Código Nacional de Trânsito;

Soldador Executar atividades inerentes ao cargo – fazer soldas com aparelho de solda elétrica e/ou 
oxigênio, e a avaliação será feita pelo desempenho do candidato no trabalho que irá executar, 
dentro  das  normas  técnicas,  levando-se  em  consideração  o  uso  e  aproveitamento  do 
equipamento utilizado e economicidade do material.
Duração da Prova: de 10 a 20 minutos
Fatores a serem avaliados:
I – Habilidades com ferramentas
II – Eficiência/Qualidade
III – Produtividade
IV – Organização na execução dos Trabalhos/Economia do Material
V – Técnica/Aptidão/Eficiência 
Cada critério terá a pontuação de até 20 pontos – em um total de 100 pontos para todos os 
critérios.

Pintor Letrista Executar atividades inerentes ao cargo – fazer pinturas de letras em placas fornecidas e a 
avaliação será feita pelo desempenho do candidato no trabalho que irá executar, dentro das 
normas  técnicas,  levando-se  em  consideração  o  uso  e  aproveitamento  do  equipamento 
utilizado e economicidade do material.
Duração da Prova: de 20 a 30 minutos
Fatores a serem avaliados:
I – Habilidades com ferramentas
II – Eficiência/Qualidade
III – Produtividade
IV – Organização na execução dos Trabalhos/Economia do Material
V – Técnica/Aptidão/Eficiência 
Cada critério terá a pontuação de até 20 pontos – em um total de 100 pontos para todos os 
critérios.

VII – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS E PRÁTICAS

Realização das Provas:
ESCRITAS:  Serão realizadas no dia 17 de fevereiro de 2007., em locais e horários a serem definidos por ocasião da 
homologação das  inscrições  cuja  divulgação dar-se-á  através  da  publicação de  Edital  que será  disponibilizado nas 
dependências da Prefeitura Municipal e nos sites www.pmc.sc.gov.br e www.lutzconcursos.com.br, 
PRÁTICAS: Serão realizadas  provas Práticas  para os cargos que assim dispuser o Edital , cuja realização se dará  após 
a publicação do resultado da prova objetiva, em data, local  e horário a serem definidos,  cuja divulgação se dará nos 
termos anteriormente descritos. 
O  Edital  completo  encontra-se  afixado  no  mural  das  publicações  da  Prefeitura  Municipal  e  disponível  nos  sites 
www.pmc.sc.gov.br e  www.lutzconcursos.com.br . Informações para inscrições pelos Correios (47) 9181-4541 ou (47) 
9998-2949.

VIII - DOS RECURSOS
 
8 - Serão admitidos recursos das seguintes fases:
I – do presente edital;
II – do não deferimento do pedido de inscrição;
III – da formulação das questões;
IV – da discordância com o gabarito das provas escritas;
V – da classificação;
VI – da homologação do resultado do concurso; 
8.1. A impugnação a este Edital poderá ser efetuada por qualquer cidadão no prazo de dois dias, contados da 
data de publicação do mesmo, mediante requerimento dirigido ao Prefeito Municipal.
8.2. Os demais recursos deverão conter nome do candidato recorrente, número de inscrição, endereço completo 
para  correspondência,  assinatura  do  mesmo,  sua  fundamentação  e  será  dirigido  à  Comissão  Especial.  O 

http://www.lutzconcursos.com.br/
http://www.pmc.sc.gov.br/
http://www.lutzconcursos.com.br/
http://www.pmc.sc.gov.br/


protocolo do requerimento deverá ser efetuado na Prefeitura Municipal e o prazo para tanto será de 02 (dois) 
dias úteis, excluído o dia da publicação:
- da listagem dos candidatos inscritos, para o caso de indeferimento de sua inscrição ou de deferimento da 
inscrição de outro candidato;
- dos gabaritos, para impugnação de questões formuladas;
- da lista de classificação dos candidatos, para impugnar a classificação, assim como para a revisão de sua 
própria prova e notas e para impugnar a homologação do resultado do concurso público.
- os recursos somente serão apreciados se apresentados tempestivamente. 
8.3. Findo o prazo para recurso, o concurso será homologado pelo Prefeito Municipal.
  

IX-  DA VALIDADE DO CONCURSO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1. A validade do concurso será de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período; 
1.1 – A aprovação no concurso público não gera o direito à admissão, mas credencia o aprovado à nomeação 
durante  o  prazo  de  sua  validade  ou  eventual  prorrogação,  de  acordo  com  a  necessidade  do  Município, 
obedecida à ordem de classificação, computadas as vagas existentes na data do edital, as que decorrerem de 
vacância do cargo e as que vierem a ser criadas.
2. A inscrição do candidato implicará no conhecimento destas instruções e compromisso já expresso na ficha 

de inscrição, de aceitar as condições do Edital de Concurso, nos termos em que se acharem estabelecidas, 
inclusive nos regulamentos e leis em vigor.

3. A taxa de inscrição, uma vez paga, não será restituída em hipótese alguma.
4. Será automaticamente cancelada a inscrição do candidato que efetuar o pagamento da mesma com cheque 

sem provisão de fundos, ou outra irregularidade que impossibilite o recebimento da quantia.
5. Caberá à Empresa Organizadora do Concurso a anulação de questões.
6. Serão publicados os resultados dos candidatos habilitados que atingirem a nota mínima exigida para cada 

uma das provas. 
7. É vedada a inscrição neste Concurso Publico  de quaisquer membros da Comissão de Concurso.  Será 

destituído  da  Comissão,  se  constatado  em  qualquer  fase  do  Concurso,  o  membro  que  tiver  qualquer 
parentesco com os candidatos inscritos.

8. A guarda dos Cartões Respostas  deste Concurso Público ficará sob responsabilidade da Empresa Lutz - 
Cursos, Concursos Assessoria e Projetos Técnicos Ltda, por um período de 06 meses após a homologação 
do resultado final, quando serão incineradas.

8.  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  Comissão  Especial,  que  se  necessário  provocará  a  empresa 
executora do Concurso Público.
Canoinhas, 27 de dezembro de 2007

Leoberto Weinert
 Prefeito Municipal





ANEXO  I

Conteúdos Programáticos para as Provas (Comuns a todos os cargos)

Disciplina Conteúdos

Língua 
Portuguesa

Linguagem  Escrita:  Morfologia,  Vocabulário; Ortografia;  Pontuação;  Sílabas; 
Acentuação  gráfica,  crase,  Classes  gramaticais;  Conjugação  de  verbos  usuais; 
Regência; Concordância Verbal e Nominal, Semântica, Classe, Estrutura e Formação 
de  Palavras.  Estilística:  Figuras  de  Sintaxe,  figuras  de  palavras,  figuras  de 
pensamento,  Linguagem  Figurada.  Discurso  Direto  e  Indireto,  Significação  das 
Palavras, Sintaxe, Análise Sintática; Emprego de pronomes; Formas de tratamento; 
Interpretação de textos;  Versificação. Português Erudito, Uso dos Porquês. Fonética 
e Fonologia. Literatura Brasileira: suas escolas, seus escritores e suas obras. Funções 
da Linguagem

Matemática

(Número, álgebra, geometria, medidas e estatística)
Número  e  suas  operações.  Sistemas  de  Medidas: comprimento,  área,  volume, 
capacidade, massa, ângulo, tempo; Regra de Três e proporções. Cálculos algébricos: 
produtos  notáveis,  fatoração  de  expressões  algébricas;  equações,  inequações  e 
sistemas polinomiais de 1º e 2º graus. Estudo de Funções: 1° e 2° Graus, logarítmica, 
exponencial, trigonométricas. Geometria Plana e espacial. Seqüências e progressões. 
Matrizes  e  Determinantes. Sistemas  Lineares.  Análise  Combinatória. Matemática 
Financeira:  Juros simples e compostos, juros e funções.  Trigonometria: no triângulo 
retângulo  e  triângulos  quaisquer.  Geometria  Analítica:  ponto  e  reta,  circunferência, 
secções  cônicas.  Estatística:  termos  de  uma  pesquisa  estatística,  Representação 
Gráfica, medidas de tendência central, medidas de dispersão, testes de significância. 
Polinômios e Equações Algébricas.  
Noções de limites, derivadas e integral. 

Conhecimentos 
Gerais

Atualidades do Mundo, do Brasil e de Santa Catarina, generalidades e conceitos do 
Brasil  e  do  Mundo;  História  e  Geografia  Gerais,  do  Brasil  e  de   Santa  Catarina, 
Economia Social;  Questão Agrária;  Distribuição de Renda;  terceiro  Setor;  Relações 
com o trabalho; Direitos dos Deficientes; Constituição Federal; Urbanização; Regiões 
Metropolitanas;  Problemas  Ambientais,  Urbanos  e  Agrícolas;  Meio  Ambiente; 
população;  Estados Brasileiros;  Organização social,  política  e  econômica do Brasil; 
Dívida  Externa  e  Interna;  Histórico  Municipal.(aspectos  históricos,  geográficos, 
econômicos, sociais, políticos e populacionais  do município). 
Constituição Federal nos assuntos relacionados aos direitos e deveres do cidadão, 
administração pública, servidor público, previdência social
Noções básicas de informática: Conceitos básicos (Fundamentos, software, hardware, 
memórias); Sistemas operacionais Windows (manipulação de arquivos, configurações 
básicas); Linux conceitos básicos; Microsoft Office(Word, Excel, PowerPoint, Access); 
Conhecimentos básicos de internet (browser, e-mail, www, ftp, chat), Backup, Antivírus, 
Compactadores e descompactadores.

OBS:  A  complexidade  das  perguntas  levará  em  conta  o  grau  de  formação  dos  candidatos,  quando  os  
Conteúdos coincidirem para Graus de Formação diferenciados.

ANEXO II – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

OBS: A complexidade das perguntas levará em conta o grau de formação dos candidatos, quando os 
Conteúdos coincidirem para Graus de Formação diferenciados.

NOME DOCARGO CONHECIMENTOS PROGRAMÁTICOS ESPECÍFICOS
Auxiliar Administrativo Constituição  Federal:  Direitos  e  Deveres  Individuais  e  Coletivos  –  Dos  Direitos 



e

Agente Administrativo 

e
Técnico Administrativo 

– CAPS

e
Técnico em 

Administração

Sociais  –  Da  Nacionalidade  -  Dos  Direitos  Políticos  –  Dos  Municípios  –  Da 
Administração Pública – Dos Servidores Públicos – Dos Impostos Dos Municípios – 
Repartição Das Receita Tributárias – Das Finanças Públicas – Dos Orçamentos
- Outros: Lei 4.320/64 
- . Lei De Responsabilidade Fiscal
- Lei das Licitações
- Planejamento Estratégico
- Generalidades administrativas e Contábeis 
- Correspondência Oficial
- Código Tributário Nacional
- Atos Legais
- Noções básicas de informática

- Auxiliar de Biblioteca,
-  Auxiliar de Suporte
- Auxiliar de Serviços Gerais,
- Almoxarife (todos),
- Secretária,
- Servente (todos)
- Auxiliar Geral de Manutenção,
- Auxiliar de Mecânico,
- Balseiro,
- Borracheiro,
- Carpinteiro,
- Construtor de Pontes e Bueiro,
- Lubrificador,
- Jardineiro,
- Monitor,
- Educador Social (todos)
- Artesão
- Operador de Máquinas

- Para estes cargos não haverá provas de conhecimentos 
específicos. Somente 10 questões de  Português,  10 de 
Matemática e 10 de Conhecimentos Gerais – valendo cada 
questão 0,333 pontos - com conteúdos constantes do anexo I – e 
complexidade de acordo com o grau de instrução exigido para o 
cargo

Agente  Comunitário  de 
Saúde

- Noções elementares referente a assistência à saúde do adulto (problemas 
respiratórios, cardiológicos, diabetes mellitus, hipertensão arterial, 

- Noções elementares referente a assistência à saúde da mulher,(pré-natal, 
preventivo do câncer do colo de útero e mama, planejamento familiar,)

- Noções elementares referente a assistência à saúde da criança e do adolescente
- Noções elementares  referente a Saneamento Básico.
- Sistema a único de Saúde – SUS – princípios e diretrizes
- Noções elementares r eferente ao processo saúde e doença. 
- Equipe de saúde.
- Programa de Saúde da Família – estratégia de reorientação do modelo 

assistencial – Princípios e diretrizes (equipe mínima, territorialização,  ).
- Programa de Agente Comunitário de Saúde
- Atribuições do Agente Comunitário de Saúde – Lei 11.350
- Noções elementares referente às  Doenças Sexualmente Transmissíveis, tipos, 

forma de contágio e prevenção
- Visita Domiciliar (características e objetivos).
- SIAB – Sistema de Informação da Atenção da Atenção Básica – Fichas A, B, C, 

D, SSA2, PMA2.
- O Cadastramento das Famílias e o Acompanhamento a Gestante, 

Hipertenso,Diabético. 
- Noções referente à Doenças de Notificação Compulsória.
- Noções elementares referente o acompanhamento ao paciente com tuberculose 

e hanseníase.



- Noções elementares referente à Saúde Bucal.
Assistente Social  Lei Orgânica da Assistência Social Lei 8.742/93

 Norma Operacional Básica 2005
 Política Nacional de Assistência Social 2004
 SUAS – Sistema Único da Assistência Social
 NOB RH - 2006
 Lei de Regulamentação da Profissão
 Código de Ética Profissional – Lei 8.662/93
 Estatuto da Criança e do Adolescente
 Estatuto do Idoso
 Lei Maria da Penha
 Política Nacional da Assistência Social
 Conselhos Municipais: (ex.: de Assistência Social – Tutelar – do Direito da Criança 

e do Adolescente ),. 
 Questões da metodologia em serviço social
 Pesquisa em Serviço Social - Métodos de pesquisa. Classificação da pesquisa
 Técnicas e instrumentos de serviço social
 Tendências da Assistência social  na conjuntura social, política e econômica do 

Brasil.
 Conhecimentos sobre a elaboração do Plano Municipal de Assistência Social e 

seus processos 
Assistente Técnico em 
Progr, Computadores

Nível Analista de Sistemas:
CONTEÚDO  PROGRAMÁTICO:  1.  Microinformática:  a)Fundamentos:  software, 

hardware,  memórias;  b.  Sistemas  operacionais:  Windows  e  Linux  (comandos 
básicos,  interface gráfica,  manipulação  de  arquivos/diretórios,  administração  de 
usuários  e  grupos,  gerenciamento  de  rede  e  comunicação,  impressão, 
gerenciamento de processos, instalações e configurações básicas e avançadas, e-
mail, hardware e segurança); c. Microsoft Office(Word, Excel,  PowerPoint, 
Access),  OpenOffice  básico;  d.  Internet:  browser,  e-mail,  www,  ftp,  Chat, 
aplicações on-line; e. Compactadores/descompactadores, Antivírus e Backup;  2. 
Técnicas de programação: a. Lógica aplicada: Algoritmos, técnicas de construção 
de algoritmos, resolução de problemas; b. Estrutura de dados: vetores, matrizes, 
listas,  pilhas,  filas,  árvores,  grafos,  pesquisa de dados,  classificação de dados, 
tipos  de  dados,  recursividade,  eficiência;  c.  Programação  estruturada: 
refinamentos  sucessivos,  estrutura  em  blocos,  estrutura  de  controle  de  fluxo, 
programação modular, rotinas, subrotinas; d. Linguagens de programação: Delphi, 
Linguagem C, HTML, PHP, JavaScript, Java, SQL Ansi, e MS-Access SQL;  e. 
Programação  orientada  a  objetos:  classes  e  objetos,  polimorfismo,  herança, 
interface;  3. Sistemas de Computação: a. Sistemas de numeração: conceitos e 
tipos; b. Arquitetura de computadores: conceitos e tipos; c. Sistemas operacionais: 
processos,  escalonamento  de  processos,  gerência  de  memória,  sistemas  de 
arquivos, entrada/saída, deadlocks, estudos de casos (Linux, Windows 2000 e MS-
DOS),  sistemas  operacionais  distribuídos,  comunicação  entre  sistemas 
distribuídos, sincronização, processos e processadores em sistemas distribuídos, 
sistemas  de  arquivos  distribuídos.  4.  Teleprocessamento  e  Redes  de 
computadores:  a.  Rede  de  transmissão  de  dados:  definição  e  objetivos, 
componentes e topologia; b. Elementos de interconexão de redes: gateways, hubs, 
switches, repetidores, bridges e roteadores; c. LAN (Local Área Network) e WAN 
(Wide  Área  Network):  conceitos  básicos,  aplicaçoes,  componentes  principais  e 
níveis de serviços(QoSe SLA); d. Protocolos de comunicação: conceitos, serviços, 
Voz  sobre  IP  (TCP/IP,  X  25,  frame  relay,  ATM);  e.  Modulação:  conceitos, 
modulação em freqüência, amplitude e fase; f. Modos de transmissão de dados: 
serial, paralela, síncrona e assíncrona; g. Padrões: OSI/ISO, de fato TCP/IP e ITU-



T; h. Segurança de redes: mecanismos (FireWall, criptografia com chaves públicas 
e  privadas,  VPN,  certificados  e  assinaturas  digitais  e  scanner),  políticas  de 
segurança,  processos de intrusão,  mecanismos de detecção e  proteção;     5. 
Análise  e  projeto  de  sistemas:  a.  Sistemas  de  informação:  conceitos, 
componentes, informação gerencial, sistema de apoio a decisão, ciclo de vida; b. 
Levantamento  de  sistemas:  técnicas  –  observação  pessoal,  questionário, 
entrevista; c. Análise essencial de sistemas: conceitos e definições, estratégias e 
ferramentas de modelagem, atividades essenciais, DFD, construção e utilização do 
dicionário  de  dados,  tabelas  e  árvores  de  decisão;  d.  Projeto  estruturado  de 
sistemas: conceitos e definições, ferramentas do projeto estruturado, especificação 
estruturada,  métodos  para  especificação  de  módulos,  acoplamento,  coesão, 
análise  de  transformação,  análise  de  transação,  packaging,  implementação, 
otimização e administração de projetos; e. Análise e projeto orientados a objeto: 
Linguagem UML (Unified Modeling Language), diagrama de classes, diagrama de 
casos  de  uso,  diagrama  de  interação,  diagrama  de  estado,  diagrama  de 
componente, diagrama de implantação; f. Qualidade de Software: modelos (ISO, 
CMM, CMMI), metodologias e padrões, gerência de projetos, testes de software, 
estimativas e métricas (Análise de Pontos de Função); 6.  Arquivos e Banco de 
Dados:  a.  Organização  de  arquivos:  conceitos  e  definições,  estruturas  de 
armazenamento de dados, modelo relacional, modelo hierárquico, modelo de rede, 
comparação  entre  os  três  modelos,  modelo  orientado  a  objetos,  arquivos  com 
organização seqüencial, seqüencial indexado, relativo, direto, invertido, árvore B e 
compressão  de  dados;  b.  Sistemas  gerenciadores  de  Bancos  de  Dados: 
Princípios, conceitos e objetivos, usuários;  c.  Modelo de dados: modelagem de 
dados, modelagem semântica, mapeamento de projetos de banco de dados ER 
em um projeto relacional, normalização; linguagem de definição e manipulação de 
dados – SQL; d. Administração de Sistemas de Banco de Dados: componentes do 
SGBD,  segurança  de  dados,  gerenciamento  de  transações  e  controle  de 
concorrência, indexação, recuperação à falhas, otimização de consultas.

Assistente Técnico em 
Topografia

- Fotogranometria
- Planocadastral
- Planimetria
- Altimetria
- Azimute
- Batimetria
- Topologia
- Levantamento por Bussola
- Levantamento por Gps
- Levantamentoi por Teodolito
- Levantamento por Estação Total
- Planilhas de Levantamento
- Geodesia

- Generalidades e conceitos;
- Descrição de aparelhos;
- Taqueometria;
- Métodos de levantamentos de superfícies ou detalhes
- Orientações de plantas;
- Estudos de erros;
- Noções de cartometria.
- Noções básicas de informática

Auxiliar de Odontólogo 
-CEO

- Atribuições do Atendente de Consultório Odontológico;
- O atendente de consultório odontológico e a equipe de saúde bucal;
- Noções básicas referentes à assistência em Saúde Bucal (individual e coletiva) e 



seus objetivos;
- Noções de biossegurança (equipamento de proteçao individual, imunização,
- Limpeza, desinfecção e esterilização de material
- Manuseio da comunicação na assistência em odontologia (no telefone, na sala de 

espera)
- Noções básicas de informática

Bioquímico - Conceitos e generalidades  sobre substâncias químicas, sua formação e reações
- Metodologia utilizada para caracterizar:
Sta pHylococcus  saprophyticus
Parasitores – Nefrite aguada
Neisseria gonorrhoeae
Candida albicans
Stretococcus agalactie
Febre tifoide
Vibrio chonerae
Tuberculose – anemia
VHS
Quadros infecciosos agudos
       Formas de coleta
Secreção vaginal
Urina em crianças
Parazitose
Animais Peçonhentos
Micologia
Hematologia
Urinálise
Hormônios
Defesa do Organismo
Metabolismo e anatomia dos órgãos
Doenças em Geral
Vitaminas
Exames laboratoriais
Protozooses
Noções básicas de informática

Contador - Constituição Federal  e suas Emendas, nos assuntos relacionados com o  Servidor 
Público,  Previdência Social, Administração Pública

-  Lei das Licitações  e suas alteraçoes
- Lei de Responsabilidade Fiscal
- Lei  da Contabilidade Pública. – Lei nº 4320 /64 e suas alterações
- Código Tributário Nacional
- Noções básicas de informática
- Lei que instituiu a licitação na modalidade de pregão (Lei n.º 10.520, de 17 de julho 

de 2002);
Desenhista - Tecnologia da Construção Civil

- Introdução ao desenho, generalidades, atualidades do desenho no Brasil e no 
Mundo

- Escala
- Coberturas residenciais
- Projeto arquitetônico
- Terminologia
-      Normas para desenho Técnico:
- Tipos e emprego as linhas –
- Representação gráfica



- Perspectiva
- Classificação de mapas
Terminologia
Noções básicas de informática

Eletricista - Noções de eletricidade
- Circuitos
- Luminotécnica
- Corrente elétrica
- Gerador de energia elétrica, corrente,
- Transmissão de energia

Encanador Encanador:  Atualização  de tecnologia  inerente  à  profissão.  Bombas  de  recalque. 
Caixas  d’água:  limpeza  e  desinfecção.  Componentes  Hidráulicos  para  Água  e 
Esgoto. Conhecimento de instalação predial de água fria e quente. Conhecimento e 
interpretação  de  desenhos  e  plantas  básicas  em  redes  de  água  e  de  esgoto. 
Conhecimentos básicos na função. Dimensionamento de redes de esgoto. Elementos 
de Vedação.  Ferramentas Manuais  e  Eletro-Portáteis  (Utilizadas  em Saneamento 
Básico).  Identificação  de  conexões.  Identificação  de  Acessórios,  Ferramentas  e 
Peças para Instalação de Água e Esgoto. Instalação predial de águas pluviais, esgoto 
e  ventilação.  Instalações  hidráulicas  em  geral.  Instalação  de  vários  tipos  de 
conexões, passagem e caixas de redes de água e esgoto. Instalações hidráulicas em 
geral.  Instalações  sanitárias.  Leitura  e  Interpretação  de  Diagramas  Hidráulicos. 
Ligações de Água e Esgoto. Materiais Básicos de Construção Civil (Utilizadas em 
Saneamento  Básico).  Montagem  e  manutenção  de:  drenais  (água  e  esgoto), 
encanamentos (água e esgoto) e tubulações. Montar, instalar, conservar e reparar 
sistemas de tubulação de materiais  diversos, de alta ou baixa pressão,  unindo e 
vedando  tubos,  com  auxílio  de  máquinas  e  equipamentos  adequados,  para 
possibilitar  a  condução  de  água  e  esgoto.  Noções  básicas  de  maquinários. 
Operações  de  Medir,  Cortar,  Furar,  Montar,  Ajustar  e  Testar  Componentes  de 
Instalações  de  Água  e  Esgoto.  Orientar  e  treinar  os  servidores  que  auxiliam na 
execução dos serviços de encanamento.  Prevenção de incêndios e  acidentes no 
trabalho: Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva; Prevenção de Acidentes; 
Procedimentos de segurança na realização dos trabalhos; Segurança no trabalho e 
prevenção de acidentes e  incêndios;  Uso de equipamentos de segurança; Uso e 
cuidados  com  ferramentas,  máquinas  e  equipamentos.  Relações  humanas  e 
profissionais: Comportamento e atitude em ambiente de trabalho; Regras básicas de 
comportamento profissional  para  o trato diário  com o público  interno e externo e 
colegas de trabalho; Regras de hierarquias no serviço público municipal; Zelo pelo 
patrimônio  público.  Reposição  de  peças,  reparos,  sistemas  de  encanamentos, 
sistemas de esgoto e válvulas. Roscas para Tubulações. Sistema Métrico Decimal.

Referências Bibliográficas:

Catálogo “Tubos e Conexões Tigre”.

Guia de Ferramentas – Catálogos ABF.

Enfermeiro - Generalidades e conceitos fundamentais e atualidades de pesquisa científica;
- Esquema de vacinação – controle de doenças sexualmente transmissíveis. 

Orientação à gestantes no pré-natal
- Precauções Universais, desinfeção e uso de aparelhos e utensílios
- Saúde Pública e saneamento básico



- Conhecimentos sobre:
Hipercalcemia
       Cianosose
Tuberculose pulmonar e seu tratamento
Pneumonias
Varises esôfago – gástricas
Rubéola;
Alcalose respiratórias
Parada circulatória
Menigite
- Causas de mortalidade infantil
- Generalidades e conceitos fundamentais;
- As atribuições do profissional da categoria
- Conhecimentos das técnicas de enfermagem (fundamentos de enfermagem
- Normas de biossegurança
- Assistência à saúde do adulto (problemas respiraatórios, cardiológicos, diabetes 

mellitus, hipertençao arterial, 
- Assistência à saúde da mulher,(pré-natal, preventivo do câncer do colo de útero e 

mama, planejamento familiar, )
- Assistência à saúde da criança e do adolescente
- Assistência a saúde mental
- Assistência ao paciente hospitalizado
- Precauções universais, desinfecções de utensílios. Saúde Pública;
- Sistema a único de Saúde – SUS – princípios e diretrizes
- Noções de vigilância epidemiológica das doenças transmissíveis  
- Equipe de saúde e equipe de enfermagem
- Programa da saúde da família – estratégia de reorientação do modelo assistencial
- Esquema de vacinação – doenças parasitárias;
- Métodos contraceptivos;
- Rotinas Básicas:
Pressão arterial – Temperatura;
Acomodação de pacientes ao leito
Locais e forma de administração de remédios, aparelhos e utensílios.
Verificação de trabalho de parto
Sintomas em parada cardio-respiratória,  choque circulatório;
- Doenças sexualmente transmissíveis, tipos, forma de contágio e prevenção
- Unidades de transformação ( g, mg, l, ml e cm3
- Generalidades e conceitos fundamentais e atualidades de pesquisa científica
- Administração e Planejamento do Serviço de Enfermagem
- Noções básicas de informática

Engenheiro
 Florestal

- Características econômicas, sociais e políticas. Atualidades e generalidades
- Desempenhos da produção florestal – panorama mundial e nacional
- Produção e mercado de produtos florestais em SC e Brasil
- Política, legislação e desenvolvimento florestal
- Perspectivas para o setor de base florestal
- Semeadura, plantio, condução, manejo, desrama, desbaste
- Características sobre condução de viveiros
- Características sobre nativas do Brasil, sobre espécies exóticas utilizadas no Brasil
- Código Florestal Brasileiro
-Noções básicas de informática



Engenheiro Agrônomo - Generalidades. Aspectos socioeconômicos das culturas e criações. 
Políticas Públicas. Noções Gerais de meio ambiente sustentável.

- Horticultura – generalidades, especificidades, espécies, manejo
- Agroecologia, características das principais escolas, correntes da 

agricultura orgânica (natural, biodinâmica, orgânica, agroecológica);
- Sociologia Rural: Organização comunitária, grupos e difusão de 

tecnologia;
- Meio ambiente: Gestão, análise e educação ambiental;
- Compostagem, biofertilizantes, extratos, caldas;
- Noções de hidrologia, metereologia e climatologia
- Sistemas de irrigação e drenagem
- Receituário Agronômico;
- Solos: Tipos de solos, classes de aptidão em relação as 

características físico-químicas;
- Práticas de conservação do solo e da água: características, 

importância, tipos;
- Noções de manejo dos solos referentes a: adubação verde, rotação 

de culturas, plantio direto, cultivo mínimo, cobertura de solo, 
pastagem, reflorestamento.

- Nomeclatura: comum e cientítica das plantas exóticas e nativas do 
Brasil

- Doenças e Pragas de ocorrência nas culturas de PR
- Interpretação e recomendação de análise de solos para macro e 

micro nutrientes (Rolas – rede oficial de laboratórios de análise de 
solo)

- Noções sobre criação e raças de: bovinos de corte, de leite, 
suinocultura, avicultura, ovinocultura, piscicultura e apicultura.

- Noções básicas de informática
Farmacêutico - Conceitos e generalidades  sobre substâncias químicas, sua formação e reações

- Metodologia utilizada para caracterizar:
Sta pHylococcus  saprophyticus
Parasitores – Nefrite aguada
Neisseria gonorrhoeae
Candida albicans
Stretococcus agalactie
Febre tifoide
Vibrio chonerae
Tuberculose – anemia
VHS
Quadros infecciosos agudos
       Formas de coleta
Secreção vaginal
Urina em crianças
Parazitose
Animais Peçonhentos
Micologia
Hematologia
Urinálise
Hormônios
Defesa do Organismo
Metabolismo e anatomia dos órgãos
Doenças em Geral
Vitaminas



Exames laboratoriais
Protozooses
Noções básicas de informática

Fiscal de Obras - Generalidades e conceitos técnicos constantes do Código de Obras do Município 
e demais legislação para o exercício  do cargo;

- Forma de procedimentos e execução para solucionar problemas envolvendo: 
Embargo, Habite-se, Afastamento, Infrações diversas e suas penalidades;

- Noções sobre construção (Piso, telhado, teto, paredes, proteção de edifícios, 
concretagem, esquadrias, pavimentações, saneamento básico, drenagem, 
proteção de edifícios.

- Lei Orgânica do Município
- Código de Posturas
- Noções básicas de informática

Fisioterapeuta - Fundamentos e história da fisioterapia no Brasil e no mundo.
- Atualidades sobre fisioterapia no Brasil e no mundo.
- Anatomia e fisiologia humana.
- Fisioterapia Geriátrica.
- Fisioterapia aplicada às condições Gineco-obstétricas e Pediátricas.
- Fisioterapia em Ortopedia e Traumatologia.
- Fisioterapia Reumatológica.
- Fisioterapia Neurológica.
- Fisioterapia Desportiva e Preventiva.
- Fisioterapia Cárdio-Respiratório:
• Nível ambulatorial;
• Nível hospitalar (clínico e cirúrgico).
- Recursos Fisioterapêuticos.
- Métodos de Graduação de Força Muscular em Provas Manuais de Função Muscular.
- Avaliação Funcional:
• Cinesiologia;
• Bases de Métodos e Técnicas de Avaliação Fisioterapêutica.
- Diagnóstico, terapia e prevenção de:
• DORT – Distúrbios Osteomusculares relacionados ao Trabalho;
• LER – Lesões por Esforços Repetitivos;
• Patologias relacionadas à coluna vertebral;
• Doenças do Aparelho Respiratório.

-    Fisioterapia Geral. 

Fonoaudiólogo - Anatomia, Fisiologia, Avaliação e principais alterações do aparelho fonador
- Alterações Oro-miofuncionais
- Alterações vocais, avaliação da voz e terapia fonoaudiológica
- Bases anatômicas e fisiológicas, avaliação e terapia da linguagem e da fala
- Teorias de aquisição da linguagem
- Audiologia
- Anatomia e fisiologia da audição e avaliação auditiva
- Compenentes do Apareclho Estomatognático
- Músculos cutâneos do crânio e da face
- Outros músculos
- Hábitos viciosos bucais
- Articulações
- Região motora pré-rolândica – e pós rolândia
- Noções básicas de informática



Mecânico Eletricista - Noções de eletricidade
- Circuitos
- Luminotécnica
- Corrente elétrica
- Gerador de energia elétrica, corrente,
- Transmissão de energia

Médico (todos)

Conteúdos Gerais 
Específicos a todas as 

especialidades médicas 
e  Gerais e Específicos 

para

Médico Clinico Geral – 
Reg. Interior

Médico Clinico Geral /SUS
- Generalidades e conceitos  fundamentais; atualidades sobre pesquisas médicas
- Exames de Rotina
- Diagnósticos,  terapia e prevenção de doenças relacionados a: 
Parada circulatória, Blastomicose Sul americana
EBV (EPSTEIN – BARR – VÍRUS)
Pneumonias
Diarréia
Infecção  urinária
Tumores ósseos
Ulcera péptica
Parasitose
- Hormônios – suas funções, órgãos produtores, forma sintética – recomendação
-  Uso de anestésicos
- Noções sobre prevenção e controle de zoonoses
- Esquema e vacinação
        - Hipertensão arterial sistêmica, 
        - insuficiência cardíaca, 
        - doença valvular cardíaca, 
        - diabetes mellitus, 
        - hipotireoidismo, 
        - hipertireoidismo, 
        - lúpus eritematoso sistêmico,
        -  dermatofitoses, 
        - prevenção do câncer,
        -  pneumonia comunitária,
        -  doença pulmonar obstrutiva crônica,
        - asma,
        - insuficiência renal crônica,
        - litíase renal .

- Constituição Federal – na parte relacionada ao SUS
- NOB 96
- Estratégia da Saúda da Família – PSF e PACS
- Situação da Saúde da Família. Perfil epidemiológico
- NOAS 01/2001
- Normas Operacionais da Assistência a Saúde
- História da Saúde no Brasil

Médico Cirurgião Geral Anamnese e exame físico; anatomia cirúrgica; trauma; distúrbios do equilíbrio ácido-
básico  e  hidreletrolítico;  tumores  cutâneos;  cicatrização  e  cuidados  com  feridas; 
abdome  agudo;  linfadenomegalias;  insuficiência  venosa  crônica;  claudicação 
intermitente; queimaduras; hérnias da parede abdominal.

Médico Clinico Geral - 
PSF

Médico Clinico Geral /SUS
- Generalidades e conceitos  fundamentais; atualidades sobre pesquisas médicas
- Exames de Rotina
- Diagnósticos,  terapia e prevenção de doenças relacionados a: 
Parada circulatória, Blastomicose Sul americana



EBV (EPSTEIN – BARR – VÍRUS)
Pneumonias
Diarréia
Infecção  urinária
Tumores ósseos
Ulcera péptica
Parasitose
- Hormônios – suas funções, órgãos produtores, forma sintética – recomendação
-  Uso de anestésicos
- Noções sobre prevenção e controle de zoonoses
- Esquema e vacinação
        - Hipertensão arterial sistêmica, 
        - insuficiência cardíaca, 
        - doença valvular cardíaca, 
        - diabetes mellitus, 
        - hipotireoidismo, 
        - hipertireoidismo, 
        - lúpus eritematoso sistêmico,
        -  dermatofitoses, 
        - prevenção do câncer,
        -  pneumonia comunitária,
        -  doença pulmonar obstrutiva crônica,
        - asma,
        - insuficiência renal crônica,
        - litíase renal .

- Constituição Federal – na parte relacionada ao SUS
- NOB 96
- Estratégia da Saúda da Família – PSF e PACS
- Situação da Saúde da Família. Perfil epidemiológico
- NOAS 01/2001
- Normas Operacionais da Assistência a Saúde
- História da Saúde no Brasil

Médico Ginecologista - Generalidades e conceitos  fundamentais;
- Diagnósticos e terapia e prevenção de doenças referentes a esta especialidade
- Engenharia Genética ( ação dos agentes mutagênicos) Teratogênese
- Indicação para cesária; uso de hormônios
- Exames de rotinas indicados
- Métodos contraceptivos;
- Causas e tipos de aborto
- Atualidades sobre pesquisas médicas
- Generalidades e conceitos  fundamentais;
        -  Pré-natal, hiperemese gravídica, abortamento, moléstia hipertensiva específica 
da  gravidez,  leucorréias,  doença  inflamatória  pélvica  aguda,  tensão  pré-menstrual, 
dismenorréia,  sangramento  uterino  disfuncional,  síndrome  do  climatério,  câncer  de 
mama, câncer de colo uterino.

Médico Neurologista Cefaléia,  dor  facial;  epilepsia,  síncope  e  disautonomia;  doenças  cérebro-vascular; 
desordens do movimento; demência, esclerose múltipla, encefalopatia de Wernicke; 
tumores do sistema nervoso central; dor discogênica e hipertensão intracraniana.

Médico Ortopedista Anti-inflamatótios não hormonais; artrocentese e análise do líquido sinovial; abordagem 
do paciente com dor monoarticular e poliarticular; artrite séptica; artrites por cristais 
(gota  e  pirofosfato  de  cálcio);  síndromes  regionais  dolorosas  (lombalgia, 
cervicobraqialgia,  tendinites,  síndrome



do impacto, epicondilite, túnel do carpo, fasciíte plantar, dor patelofemoral); osteoartrite
Semiologia ortopédica; anomalias congênitas; doenças inflamatórias e 
infecciosas dos ossos e articulações; tumores musculoesqueléticos; 
fraturas em adultos e crianças; amputações (indicações e técnicas)

Médico 
Otorrinolaringologista

Semiologia  e  exame  físico;  hipoacusia,  otites,  exostose,  colesteatoma,  mastoidite, 
otoesclerose, vertigem, zumbido; rinites, sinusites, epistaxe, pólipo nasal, angiofibroma 
juvenil; úlcera oral, glossite, faringite; doenças das glândulas salivares; disfonia, câncer 
de laringe

Médico Pediatra  -  Alimentação  da  criança,  imunização:   infecções  das  vias  aéreas  superiores, 
gastroenterocolites  agudas  infecciosas,  desidratação  na  síndrome  diarréica, 
pneumonias e bronco pneumonias

- Generalidades e conceitos  fundamentais; atualidades sobre pesquisas médicas
- Esquema de vacinação;
- Diagnósticos,  terapia e prevenção de doenças referentes a esta especialidade: 

(diarréia, asma brônquica, febre, pneumonia, infecção urinária, parasitose, plicogênica, 
leucemia, cardiopatias, acianóticas, úlcera péptica, tumores ósseos e gonadais, febre 
amarela) 

- Alimentos e alimentação da criança e do adolescente;
        -     Prevenção e controle de zoonoses

Médico Psiquiatra Farmacologia das drogas psiquiátricas; depressão; distúrbio bipolar; psicoses; desordens 
de ansiedade; fobias; alterações psicossexuais; desordens de personalidade; 
distúrbios do sono; abuso de drogas e outras substâncias; demência

Motorista - Código Nacional de Trânsito
- Noções Básicas de Mecânica
- Primeiros Socorros

Nutricionista - Conceitos,  generalidades e definições sobre alimentos, alimentação
- Métodos de conservação dos alimentos
- Causa de deteriorização dos alimentos;
- Composição de dietas equilibradas;
- Composição do corpo humano e as substâncias necessárias                   ao organismo 

no período de formação, crescimento e desenvolvimento.
- Legislação pertinente
- Vigilância alimentar e nutricional
- Programa Nacional de Alimentação Escolar 
- Noções básicas de informática

- Fisiologia da nutrição
- Fisiopatologia
-  Tratamentos  dietoterápicos  (no  Diabetes,  Hipertensão  arterial,  Doenças  renais, 
Doenças hepáticas, Obesidade, etc)
- Políticas públicas de alimentação e nutrição
- PAT - Programa de alimentação do Trabalhador

Odontólogo – PSF
      Saúde Bucal Coletiva; Prevenção em Saúde Bucal; Educação em Saúde; Promoção de 

Saúde Bucal; Programa SB Brasil – MEC; Sistema Único De Saúde - SUS - Princípios, 
Diretrizes,  Leis  e  Regulamentação;  Pacto  pela  Saúde  em 2006;  Responsabilidade 
Sanitária das Instâncias Gestoras do SUS. Programa de Saúde da Família – PSF; 
Equipe  de  Saúde  Bucal;  Estratégias  de  Saúde  Bucal;  Programa  de  Agentes 
Comunitários de Saúde – PAC.

Odontólogo (Conteúdos 
Específicos – comuns a 
todos  os  cargos  e 

1. Anatomia Da Face;
2. Anatomia Bucal E Dentária;
3. Cirurgia Oral;



específico também para 
o  cargo de Odontólogo 
Cirurgião e  Odontólogo 
Suporte)

4. Instrumentais Cirúrgicos;
5. Materiais Dentários;
6. Dentística Restauradora;
7. Oclusão;
8. Endodontia;
9. Periodontia;
10. Farmacologia Aplicada À Odontologia;
11. Terapêutica Odontológica;
12. Patologia Bucal;
13. Radiologia Odontológica;
14. Epidemiologia;
15. Odontologia Social;
16. Traumatismo Dentário;
17. Microbiologia Oral;
18. Urgências Em Odontologia;
19. Cariologia;
20. Doenças Sistêmicas Com Repercussão Na Cavidade Oral;
21. Biossegurança;
22. Ergonomia;
23. Noções Básicas De Próteses;
24. Odontologia Preventiva.

Odontólogo Endodontia      Anatomia dentária. Topografia da cavidade pulpar e do periápice. Histofisiologia do 
complexo dentino-pulpar. Microbiologia relacionada à endodontia. Métodos e técnicas 
de exame em endodontia. Material e instrumental endodôntico. Assepsia e anti-sepsia 
na  prática  endodôntica.  Alterações  da  polpa  dental.  Alterações  patológicas  do 
periápice.  Acesso  e  preparo  da  câmara  pulpar.  Tratamento  conservador  da  polpa 
dental. Odontometria. Apicificação. Instrumentação dos canais radiculares. Tratamento 
biomecânico  dos  canais  radiculares:  Biopulpectomia.  Necropulpectomia.  Medicação 
intracanal.  Obturação  dos  canais  radiculares.  Tratamento  endodôntico  em 
odontopediatria.  Diagnóstico  e  tratamento  das  urgências  em  endodontia:  Pulpite 
reversível,  Pulpite  irreversível,  Pericementite  apical  aguda,  Abscesso  apical  agudo, 
Abscesso  fênix.  Reabsorção  dentária.  Trauma  dental.  Problemas  endodônticos  e 
periodontais  de interesse comum. Cirurgia em endodontia.  Diagnóstico e  Plano de 
Tratamento em Clínica Geral.

Odontólogo Periodontia      Anatomia  macroscópica e  microscópica do periodonto.  Materiais  e  instrumentais 
utilizados  em periodontia.  Afiação  de  instrumentos  em periodontia.  Instrumentação 
periodontal.  Exames clínicos e radiográficos em periodontia.  Importância da função 
mastigatória para o  periodonto.  Mecanismos de defesa da gengiva.  Características 
clínicas da gengivite. Epidemiologia das doenças gengival e periodontal. Classificação 
das  doenças  periodontais.  Doenças  gengivais  da  infância.  Periodontite  juvenil. 
Microbiologia  periodontal.  Papel  do  cálculo  e  da  placa  na  doença  periodontal. 
Envolvimento  de  furca  nas  doenças  periodontais.  Trauma  oclusal.  Tratamento 
periodontal de pacientes com doenças sistêmicas. Plano de tratamento em periodontia. 
Controle  químico  e  mecânico  da  placa  dental.  Antibioticoterapia  em  periodontia. 
Tratamento  das  doenças  gengivais  agudas.  Tratamento  dos  abscessos 
periodontais.Tratamento  endodôntico-  periodontal  associado.  Princípios  da  cirurgia 
periodontal.  Curetagem gengival.  gengivectomia e gengivoplastia.  Espaço biológico. 
Cirurgias  ósseas  ressectivas  e  reconstrutivas.  Retalhos  periodontais.  Regeneração 
óssea  guiada.  Efeitos  das  condições  sistêmicas  sobre  o  periodonto.  Manutenção 
periodontal. Estética periodontal. Problemas periodontais a cargo do Clínico Geral. 

Psicólogo (todos) - Conceitos e generalidades sobre psicologia da personalidade, social, comparativa 
e do desenvolvimento



- Teoria e pensamentos referente a Marx, Bandura, Freud, Piaget e John Bowby
- Atualidades sobre Psicologia no Brasil de no Mundo
- Linhas Teóricas da Psicologia
- Classificação dos transtornos mentais e de comportamento
- Princípios da Psicologia
- Psicopatologia
- Resolução do CFP 10/2005
- Escolas ou teorias que estudam a psicologia geral
      

Técnico em 
Enfermagem

- Generalidades e conceitos fundamentais e atualidades de pesquisa científica;
- Esquema de vacinação – controle de doenças sexualmente transmissíveis. 

Orientação à gestantes no pré-natal
- Precauções Universais, desinfeção e uso de aparelhos e utensílios
- Saúde Pública e saneamento básico
- Conhecimentos sobre:
Hipercalcemia
       Cianosose
Tuberculose pulmonar e seu tratamento
Pneumonias
Varises esôfago – gástricas
Rubéola;
Alcalose respiratórias
Parada circulatória
Menigite
- Causas de mortalidade infantil
- Generalidades e conceitos fundamentais;
- As atribuições do profissional da categoria
- Conhecimentos das técnicas de enfermagem (fundamentos de enfermagem
- Normas de biossegurança
- Assistência à saúde do adulto (problemas respiraatórios, cardiológicos, diabetes 

mellitus, hipertençao arterial, 
- Assistência à saúde da mulher,(pré-natal, preventivo do câncer do colo de útero e 

mama, planejamento familiar, )
- Assistência à saúde da criança e do adolescente
- Assistência a saúde mental
- Assistência ao paciente hospitalizado
- Precauções universais, desinfecções de utensílios. Saúde Pública;
- Sistema a único de Saúde – SUS – princípios e diretrizes
- Noções de vigilância epidemiológica das doenças transmissíveis  
- Equipe de saúde e equipe de enfermagem
- Programa da saúde da família – estratégia de reorientação do modelo assistencial
- Esquema de vacinação – doenças parasitárias;
- Métodos contraceptivos;
- Rotinas Básicas:
Pressão arterial – Temperatura;
Acomodação de pacientes ao leito
Locais e forma de administração de remédios, aparelhos e utensílios.
Verificação de trabalho de parto
Sintomas em parada cardio-respiratória,  choque circulatório;
- Doenças sexualmente transmissíveis, tipos, forma de contágio e prevenção
- Unidades de transformação ( g, mg, l, ml e cm3
- Generalidades e conceitos fundamentais e atualidades de pesquisa científica
- Administraçao e Planejamento do Serviço de Enfermagem



- Constituição Federal – na parte relacionada ao SUS
- NOB 96
- Estratégia da Saúda da Família – PSF e PACS
- Situação da Saúde da Família. Perfil epidemiológico
- NOAS 01/2001
- Normas Operacionais da Assistência a Saúde
- História da Saúde no Brasil

Técnico Terapeuta - Anatomia;
- Neurologia;
- Cinesiologia;
- Ética e Deontologia;
- Fundamentos de Terapia Ocupacional e Psiquiatria
- Conceitos de Terapia Ocupacional
- Objetivos da Terapia Ocupacional
- Recursos Terapêuticos para atividades com pacientes
- Princípios de atividade da Terapia Ocupacional
- Terapia Ocupacional Humanística
- Terapia Ocupacioal Positivista
- Terapia Ocupacional Materialista Histórico
- Histórico da Terapia Ocupacional
- Material e Equipamentos empregados
- Procedimento -  ações realizadas pelo sujeito
- Aspectos físicos, psicofísicos, psíquicos e sociais
- Análise das atividades
- Análise geral de atividades
- Regulamentação profissional 

ANEXO III
Conteúdos Programáticos

AREA: MAGISTÉRIO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

AREA CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Conteúdos Gerais 
para Professores 
(todos) e também 
específicos para 

Orientadora, 
Pedagogo, Prof. Ed. 

Infantil e Técnico 
Educacional -CAPS

- Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento
- Didática Geral;
- Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  – LDB
- PPP – Plano Político Pedagógico da escola

Língua Portuguesa Linguagem  Escrita:  Morfologia,  Vocabulário;  Ortografia;  Pontuação;  Sílabas; 
Acentuação  gráfica;  Classes  gramaticais;  Conjugação  de  verbos  usuais;  Regência; 
Concordância Verbal e Nominal, Fonética, Classe, Estrutura e Formação de Palavras. 
Estilística: Figuras de Sintaxe, figuras de palavras, figuras de pensamento, Linguagem 
Figurada.  Discurso  Direto  e  Indireto,  Significação  das  Palavras,   Sintaxe,  Análise 
Sintática;  Emprego  de  pronomes;  Formas  de  tratamento;  Interpretação  de  textos; 
Versificação.  Português Erudito,  Uso dos Porquês.  Fonética e Fonologia.  Literatura 
Brasileira, suas escolas e  seus escritores.

Matemática (Número, álgebra, geometria, medidas e estatística)
Número  e  suas  operações.  Sistemas  de  Medidas: comprimento,  área,  volume, 
capacidade, massa, ângulo, tempo; Regra de Três e proporções. Cálculos algébricos: 



produtos  notáveis,  fatoração  de  expressões  algébricas;  equações,  inequações  e 
sistemas polinomiais de 1º e 2º graus. Estudo de Funções: 1° e 2° Graus, logarítmica, 
exponencial, trigonométricas. Geometria Plana e espacial. Seqüências e progressões. 
Matrizes  e  Determinantes. Sistemas  Lineares.  Análise  Combinatória. Matemática 
Financeira:  Juros simples e compostos, juros e funções.  Trigonometria: no triângulo 
retângulo  e  triângulos  quaisquer.  Geometria  Analítica:  ponto  e  reta,  circunferência, 
secções  cônicas.  Estatística:  termos  de  uma  pesquisa  estatística,  Representação 
Gráfica, medidas de tendência central, medidas de dispersão, testes de significância. 
Polinômios e Equações Algébricas.  
Noções de limites, derivadas e integral. 

História - História do Brasil,  de Santa Catarina e Geral
Geografia - Geografia do Brasil,  de Santa Catarina e Geral
Artes - Artes:  Conceitos e generalidades, fatos históricos, sua importância no contexto 

educacional no Brasil e no Mundo;
- Correntes
- Correlação das Artes com as demais disciplinas;
 -          Metodologias utilizadas pelas Artes para formação do homem.

Inglês - Classes gramaticais
- Interpretação de Textos
- Vocabulário
- Gramática

Ed. Física - Educação Física: Conceitos e generalidades, fatos históricos, sua importância no 
contexto educacional no Brasil e no Mundo;

- Correlação da Ed. Física com as demais disciplinas;
- Metodologias utilizadas pela Ed. Física para formação do homem.
- Atividades - práticas

Educação Especial - História da Educação Especial no Brasil e no mundo
- Deficiência auditiva, visual, mental, físicas, altas habilidades, 
- LIBRAS
- Causas das deficiências – prevenção 
- LDB – parte referente a Educação Especial
- Resolução 01/96 CEE/SC
- Lei 10.098/00
- Lei 10.172/01
- Constituição Federal – parte referente a Educação Especial
- O Deficiente Social e a Sociedade
- Direitos do Deficiente



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS
INSCRIÇÃO PARA CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N° 002/2007

Nº da Inscrição 

.
Órgão:  (     ) Cargo da Fundação Cultural

                    (     ) Cargo da Fundação de Esportes
         (     ) Cargo do Poder Executivo

                               (     ) Emprego Público – Diversos Programas
Código do Cargo: Nome do Cargo:

Nome do(a) Candidato(a):

Identidade: Data de Nascimento:      Sexo:  M (   )   F (   )

CPF: Título Eleitoral: Fone:

Estado Civil: e-mail - 

Endereço: Bairro:

Município: Estado: CEP:

Declaro que aceito todas as exigências especificadas no Edital de abertura deste Concurso Público, 
responsabilizando-me pelas informações aqui prestadas.

Canoinhas, em ............/............./...........
Assinatura do Candidato:

Via da Prefeitura

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS
INSCRIÇÃO PARA CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N° 002/2007

Nº da Inscrição 

.
Órgão: (     ) Cargo da Fundação Cultural

                  (     ) Cargo da Fundação de Esportes
       (     ) Cargo do Poder Executivo

                             (     ) Emprego Público – Diversos Programas
Código do Cargo: Nome do Cargo:

Nome do(a) Candidato(a):

Obrigatório a apresentação deste, juntamente com a carteira de  identidade no local da prova. Levar caneta 
(Preta do Azul) e chegar 45 minutos de antecedência..

Canoinhas, em ........../............./...........
Assinatura do Responsável (Empresa/Prefeitura)

Via do Candidato



ESTADO DE SANTA CATARINA
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INSCRIÇÃO PARA CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N° 002/2007 – MAGISTÉRIO

Nº da Inscrição 

.
Código do Cargo: Nome do Cargo:

Nome do(a) Candidato(a):

Identidade: Data de Nascimento:      Sexo:  M (   )   F (   )

CPF: Título Eleitoral: Fone:

Estado Civil: e-mail - 

Endereço: Bairro:

Município: Estado: CEP:

Relação dos Títulos Apresentados. Se preciso, utilize o verso. Somente será considerados com Certificados em 
Anexo):

Nome do Curso Órgão Promotor Carga Horária Período de 
Realização

Declaro  que  aceito  todas  as  exigências  especificadas  no  Edital  de  abertura  deste  Concurso  Público,  
responsabilizando-me pelas informações aqui prestadas.

Canoinhas, em ............/............./...........
Assinatura do Candidato:

Via da Prefeitura

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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.
Código do Cargo: Nome do Cargo:

Nome do(a) Candidato(a):

Obrigatório a apresentação deste, juntamente com a carteira de  identidade no local da prova. Levar caneta 
(Preta do Azul) e chegar 45 minutos de antecedência..

Canoinhas, em ........../............./...........
Assinatura do Responsável (Empresa/Prefeitura)

Via do Candidato
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