
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

________________________________________________________________________

PROCESSO SELETIVO Nº 002/2013 – EDITAL DE ABERTURA

A Prefeita Municipal de Bombinhas, no uso de suas atribuições legais, faz saber, a quem
interessar possa, que com base na Lei Municipal nº 1.306/2013, se acham abertas as
inscrições  para  o  Processo  Seletivo  nº  002/2013,  destinado  à  contratação  por  tempo
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público na
rede municipal de ensino.
O Processo Seletivo reger-se-á pelas disposições contidas no presente edital, bem como
na legislação vigente.

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Processo Seletivo destina-se ao provimento de vagas de acordo com o Anexo I
deste Edital, no prazo de validade do certame.
1.2  O  prazo  de  validade  do  Processo  Seletivo  será  de  180  (cento  e  oitenta)  dias,
prorrogável uma vez, por igual período, a partir da homologação do resultado final do
certame.
1.3 O período de validade estabelecido para este Processo Seletivo não gera,  para o
Município de Bombinhas, a obrigatoriedade de aproveitar todos os candidatos aprovados,
nem por todo período.
1.4  As  atribuições  das  funções  aos  cargos  pretendidos  são  aquelas  dispostas  na
legislação municipal, ou atinentes à atividade pretendida.
1.5 Os candidatos aprovados estarão sujeitos ao regime de contratação instituído pelo
Município de Bombinhas.
1.6 A aprovação no processo seletivo não gera direito à contratação/convocação, mas
apenas expectativa, obedecida a ordem de classificação. 
1.7 Os cargos, salários iniciais, carga horária semanal, habilitação mínima e os valores de
taxa de inscrição estão previstos no Anexo I do presente edital.

II – DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
2.1 Para inscrever-se o  candidato  deverá ler  o  edital  em sua íntegra e preencher as
condições especificadas a seguir:
2.1.1  Ser  brasileiro  nato,  ou  naturalizado  de acordo com o artigo 12  da Constituição
Federal, cujo processo tenha sido encerrado dentro do prazo das inscrições;
2.1.2 Ter na data de inscrição, idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos;
2.1.3 Haver cumprido as obrigações para o Serviço Militar, quando do sexo masculino;
2.1.4 Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
2.1.5  Possuir,  no  ato  da  contratação,  os  requisitos  exigidos  para  o  Cargo,  conforme
disposto no Anexo I;
2.1.6  Não ter  sido condenado por  crime contra  o Patrimônio,  contra  a Administração,
contra a Fé Pública, contra os Costumes e os previstos na Lei 11.343 de 23/08/06.
2.1.7  Anexar na Ficha de Inscrição que estará disponível no local previsto no item 3.1:
Fotocópia  simples  do  RG e  do  CPF e  Comprovante  de Pagamento  da  Inscrição,  de
acordo  com  o  cargo  e  a  habilitação  pretendida,  cujo  boleto  deverá  ser  retirado  na
Secretaria Municipal da Fazenda.



III- DA INSCRIÇÃO
3.1  As  inscrições  serão  realizadas,  pessoalmente  ou  por  procuração,  no  período  de
06/02/2013  a  12/02/2013  na  Prefeitura  Municipal  de  Bombinhas,  situada  na  Avenida
Baleia Jubarte nº 328, bairro José Amândio, nos horários compreendidos das 8h às 14h.
3.1.1 Nos dias 9, 10, 11 e 12 de fevereiro de 2013, a Prefeitura Municipal de Bombinhas
manterá  equipe  de  plantão  (das  8h  às  14h)  para  fins  de  efetuar  as  inscrições  dos
candidatos.
3.2 No caso de inscrição por procuração pública ou particular, será exigida a entrega do
respectivo mandato, acompanhado de cópia do documento de identidade do candidato, e
a apresentação da identidade do procurador. Deverá ser entregue uma procuração para
cada candidato e esta ficará retida. 
3.3  O  candidato  assumirá  as  consequências  de  eventuais  erros  cometidos  por  seu
procurador ao efetuar a inscrição;
3.4 No caso da procuração ser por instrumento particular deverá ter a firma do outorgado
reconhecida;
3.5  Não  serão  recebidas  inscrições  por  fax,  correio  eletrônico  ou  fora  do  período
estabelecido neste capítulo;
3.6 No ato da inscrição, o candidato deverá preencher a ficha de inscrição fornecida no
próprio local, optando pelo cargo e habilitação específica, assumindo conhecer e estar de
acordo com as exigências contidas no presente edital;
3.7  Pagar  a  taxa  de  inscrição  referente  ao  cargo  pretendido,  cujo  boleto  deverá  ser
retirado na Secretaria Municipal da Fazenda; 
3.8 O deferimento da inscrição dependerá do correto preenchimento da Ficha de Inscrição
pelo candidato ou seu procurador;
3.9  A  assinatura  da  Ficha  de  Inscrição  implicará  na  satisfação  das  exigências
relacionadas no Capítulo II – Das Condições para a Inscrição;
3.10 As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do
candidato, cabendo a Comissão de Processo Seletivo o direito de excluir do Processo
aquele  que  preenchê-la  com  dados  incorretos  ou  rasurados,  bem  como  aquele  que
prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente; 
3.11 A inscrição implicará a completa ciência e tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, sobre as quais não se poderá alegar desconhecimento.

IV - DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS PORTADORES D E DEFICIÊNCIA
4.1 Aos candidatos portadores de deficiência é assegurado o direito de se inscrever neste
processo seletivo desde que as atribuições do cargo pretendido sejam compatíveis com a
deficiência de que são portadores e a eles serão reservados 5% (cinco por cento) das
vagas que vierem a surgir, de acordo com o artigo 37, inciso VIII da Constituição Federal
e artigo 6º, §2º da Lei Complementar 07/2002.
4.2 Os candidatos deverão anexar na ficha de inscrição o atestado médico que indique a
espécie, grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente
de Classificação Internacional de Doenças - CID. Caso não anexe o atestado médico na
ficha de inscrição, o candidato será considerado como não portador de deficiência, sem
direito à reserva de vaga, no cargo pretendido.
4.3  As  pessoas  portadoras  de  deficiência  participarão  da  seleção  em  igualdade  de
condições com os demais candidatos de acordo com a legislação e o previsto neste
Edital.
4.4 Os candidatos portadores de deficiência,  que necessitarem de algum atendimento
especial  para a realização das provas objetivas,  deverão declará-lo  no Formulário  de
Inscrição para que sejam tomadas as providências cabíveis, com antecedência.
4.5  Se  aprovado  e  classificado  para  o  cargo  pretendido,  o  candidato  portador  de
deficiência será submetido à avaliação a ser realizada pela Junta Médica do Município de



Bombinhas, a fim de ser apurada a categoria de sua deficiência e a compatibilidade do
exercício das atribuições do cargo com a deficiência de que é portador.
4.6 Na hipótese de não haver compatibilidade do exercício das atribuições do cargo com
a deficiência de que é portador, o candidato será eliminado do Processo Seletivo, sendo
convocado para assumir o cargo o próximo candidato classificado na lista dos portadores
de deficiência, caso exista.
4.7  Caso  o  candidato  inscrito  como  portador  de  deficiência  não  se  enquadre  nas
categorias definidas no artigo 4o.,  incisos I  a V,  do Decreto  Federal  3.298, de 20 de
dezembro de 1999, seu nome será excluído da listagem de candidatos portadores de
deficiência, do cargo e passará a constar apenas da Listagem Geral.
4.8  Não  ocorrendo  aprovação  de  candidatos  portadores  de  deficiência  para  o
preenchimento de vagas previstas em cada um dos cargos para as quais há a reserva,
elas serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados no Processo Seletivo. 
4.9 Serão publicadas duas listas de candidatos aprovados em ordem classificatória. A
primeira  conterá  a  classificação  geral  de  todos  os  candidatos  aprovados,  em  ordem
crescente  de  classificação,  incluindo  os  candidatos  portadores  de  deficiência.  E  a
segunda lista conterá, se houver, estes últimos.

V - DAS PROVAS
5.1 As Provas serão realizadas na cidade de Bombinhas no dia 14 de fevereiro de 2013,
às 14h00min, em local a ser indicado na ficha de inscrição (via do candidato).
5.2  Ao  candidato  só  será  permitida  a  participação  das  provas,  na  respectiva  data  e
horário  determinados  neste  edital,  obedecido  o  local  de  realização  das  provas  que
constará da ficha de inscrição (via do candidato). 
5.3  Não  será  permitida,  em  hipótese  alguma,  realização  das  provas  fora  do  local
designado;
5.4 O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência
mínima de 30 minutos, munidos de:
a) ficha de inscrição (via do candidato);
b)  original  do  documento  de  Identidade  (RG,  Carteira  de  Habilitação  ou  Identidade
Profissional).
c) caneta esferográfica de tinta preta ou azul;
5.5 Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso
ou a ausência do candidato;
5.6  Os  documentos  apresentados  deverão  estar  em  perfeita  condições,  de  forma  a
permitir a identificação do candidato com clareza;
5.7  A ficha  de  inscrição  (via  do  candidato)  não  terá  validade  como  documento  de
identidade; 
5.8 Quanto às Provas:
5.8.1 O candidato lerá as questões da prova, devendo marcar suas respostas com caneta
esferográfica azul ou preta no gabarito oficial entregue ao candidato por ocasião da prova;
5.8.2 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o caderno de questões e o
gabarito, este último que será objeto único de avaliação do candidato;
5.8.3 Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham
mais de uma resposta , emendas ou rasuras, ainda que legíveis;
5.8.4 A totalidade da prova objetiva terá a duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo
necessário para o preenchimento do cartão resposta.
5.8.5 Iniciadas as provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorridos
45 (quarenta e cinco) minutos, bem como, não será permitida a permanência de somente
2 (dois) candidatos aos final dos trabalhos;



5.9 As provas para os cargos de Agente de Educação Inclusiva e Professor, de todas as
áreas e habilitações ofertadas (Pedagogia; Língua Portuguesa; Matemática; Informática;
Educação Física; Cultura Religiosa; Artes; Ciências; História; Geografia e Inglês) serão
objetivas e avaliadas na escala de 0,00 (zero) a 10,00 (dez) pontos, sendo a nota desta
prova expressa com 02 (duas) decimais e compostas por 20 (vinte) questões, sendo 05
(cinco)  de  Língua  Portuguesa  /  Interpretação  de  Texto,  05  (cinco)  de Conhecimentos
Gerais / Atualidades e 10 (dez) de Conhecimentos Específicos da Área, com 04 (quatro)
alternativas (A, B, C, D) cada, sendo apenas uma correta, conforme segue:

CONTEÚDO
QUANTIDADE DE

QUESTÕES PESO TOTAL

Língua Portuguesa / Interpretação de
Texto

05 0,50 2,50

Conhecimentos Gerais / Atualidades 05 0,50 2,50

Conhecimentos Específicos da Área 10 0,50 5,00

TOTAL 20 --- 10,00

5.10  As  provas  para  os  cargos  de  Monitor  e  Servente/Merendeira  serão  objetivas  e
avaliadas  na  escala  de  0,00  (zero)  a  10,00  (dez)  pontos,  sendo  a  nota  desta  prova
expressa com 02 (duas) decimais e compostas por 20 (vinte) questões, sendo 07 (sete)
de Língua Portuguesa / Interpretação de Texto, 07 (sete) de Matemática e 06 (dez) de
Conhecimentos  Gerais  /  Atualidades,  com 04 (quatro)  alternativas  (A,  B,  C,  D)  cada,
sendo apenas uma correta, conforme segue:

CONTEÚDO
QUANTIDADE DE

QUESTÕES PESO TOTAL

Língua Portuguesa / Interpretação de
Texto

07 0,50 3,50

Matemática 07 0,50 3,50

Conhecimentos Gerais / Atualidades 06 0,50 3,00

TOTAL 20 --- 10,00

5.11  Os  conteúdos  programáticos  das  provas  encontram-se  no  Anexo  II  do  presente
edital.

VI – DO JULGAMENTO DAS PROVAS
6.1 As provas escritas terão apenas caráter classificatório.
6.2 A nota final da prova escrita será calculada multiplicando o número de acertos pelo
valor (peso) de cada questão, conforme quadros dos itens 5.9 e 5.10.

VII – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS
7.1 Os candidatos serão classificados por ordem decrescente, da nota final, em lista de
classificação por cargo e habilitação específica.
7.2  O resultado do  Processo Seletivo  será  afixado  no Paço  Municipal  de Bombinhas
situado na Avenida Baleia Jubarte nº 328 , Bairro José Amândio, em Jornal de Circulação
Local,  bem  como,  no  sítio  eletrônico  da  Prefeitura  Municipal  de  Bombinhas
( www.bombinhas.sc.gov.br) e caberá recurso nos termos deste edital.
7.3  Após  o  julgamento  dos  recursos,  eventualmente  interpostos,  caso  haja  alguma
alteração,  será  publicada  nova  lista  de  classificação  definitiva,  não  cabendo  mais
recursos. 



7.4 Caso os candidatos obtenham idêntica pontuação final, serão utilizados os seguintes
critérios de desempate para fins de classificação:
7.4.1 Aplicar-se-á para o desempate, o disposto no parágrafo único do artigo 27 da Lei
Federal Nº 10.741/03, para os candidatos que se enquadrarem na condição de idoso nos
termos do artigo 1º da mencionada lei (possuírem 60 anos completos ou mais).
7.4.2 Para os candidatos que não estão ao amparo do subitem anterior,  o desempate
beneficiará, sucessivamente, o candidato que obtiver, quando houver:

a) Maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos da Área.
b) Maior número de acertos na prova de Língua Portuguesa / Interpretação de Texto.
c) Maior número de acertos na prova de Matemática.
d) Maior número de acertos na prova de Conhecimentos Gerais / Atualidades.
e) Maior idade.

7.4.3 Para efeito da aplicação das normas do presente Edital será considerada a idade do
candidato no dia da aplicação da prova.
7.4.4 No caso do cargo de Professor Pedagogo (Educação Infantil) o primeiro critério de
desempate será  possuir  Diploma ou certificado de conclusão de curso de licenciatura
plena na área de atuação, sem prejuízo de, permanecendo o empate, seja adotado os
critérios do item 7.4.2.
7.5. A classificação no presente Processo não gera aos candidatos direito à contratação
para o cargo, cabendo a Prefeitura Municipal de Bombinhas, o direito de aproveitar os
candidatos aprovados em número estritamente necessário, de acordo com a necessidade
temporária de excepcional interesse público, não havendo obrigatoriedade de contratação
de  todos  os  candidatos  aprovados,  respeitada  sempre  a  ordem  de  classificação  no
Processo Seletivo.

VIII – DOS RECURSOS
8.1 É admitido recurso quanto:
a) ao Edital;
b) ao indeferimento da inscrição;
c) à formulação das questões objetivas e respectivos quesitos;
d) à opção considerada como certa nas provas objetivas;
e)  a erro  no resultado preliminar  quanto à  pontuação ou à aplicação dos critérios de
desempate.
8.2 É admitido pedido de recurso quanto a erro de cálculo nos resultados preliminares do
Processo Seletivo;
8.3 O candidato que desejar interpor pedido de revisão quanto à formulação das questões
e respectivos  quesitos  ou  quanto  à  opção  considerada  como certa  na prova  objetiva
deverá fazê-lo, na forma do item 8.4, em até 1 (um) dia útil após a publicação das  provas,
de  seus  respectivos  gabaritos,  e  da  divulgação  do  resultado  preliminar,  devendo  o
candidato  protocolá-los  no  Protocolo  Central  em  horário  de  expediente  da  Prefeitura
Municipal  de Bombinhas,  dirigidos a Comissão Organizadora do Processo Seletivo  nº
002/2013, obedecendo os prazos e requisitos elencados neste item.
8.3.1 Quando os prazos recursais fixados no Anexo III recaírem em dias sem expediente
regular, a Prefeitura Municipal de Bombinhas manterá equipe de plantão (das 8h às 14h)
para fins de receber os recursos.  
8.4 O recurso deve observar, entre outros, os seguintes requisitos:
a) folha de rosto, constando o nome, número de inscrição, cargo,  função, habilitação
específica e assinatura do candidato;
b) ser digitado, em letra Arial ou Times New Roman tamanho 12, e assinado em duas
vias;
c) ter folhas separadas para questões diferentes, com indicação do número da questão,
da resposta marcada pelo candidato e da resposta divulgada como correta pelo gabarito



preliminar;
d) ser fundamentado, com argumentação lógica, objetiva e consistente. 
8.5  Não  serão  aceitos  recursos  interpostos  por  fac-símile,  internet,  ou  qualquer  meio
postal; 
8.6  Os  pedidos  de  recurso  serão  indeferidos  quando  intempestivos,  considerados
inconsistentes ou em desacordo com o item 8.4;
8.7 No caso de alteração na indicação da resposta correta de uma questão no gabarito
preliminar, o mesmo será alterado para a forma correta no gabarito definitivo;
8.8 Em caso de anulação de questão(ões),  os pontos a ela(s) correspondentes serão
atribuídos a todos os candidatos;
8.9 Após a avaliação pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo os resultados
dos mesmos serão expressos como "Deferido" ou "Indeferido";
8.10 A listagem com os resultados dos Pedidos de Recurso será publicada na Internet, no
sítio  eletrônico  da  Prefeitura  Municipal  de Bombinhas  http/www.bombinhas.sc.gov.br  e
nele constará as seguintes informações: cargo, habilitação específica, número da questão
e resultado;
8.11 Somente serão apreciados os recursos expressos em termos convenientes e que
apontarem as circunstâncias que os justifiquem, bem como tiverem indicados o nome do
candidato, número de sua inscrição, cargo e endereço para correspondência;
8.12 O recurso interposto fora do respectivo  prazo não será aceito,  sendo para tanto
considerada a data do respectivo protocolo;
8.13 Julgadas as impugnações referentes à prova objetiva, as questões anuladas serão
computadas  como  acertos  para  todos  os  candidatos,  seguindo-se  a  publicação  do
gabarito  definitivo  no  endereço  do  processo  seletivo  na  internet  acompanhado  do
resultado preliminar com a relação dos candidatos aprovados, sendo admissível recurso
somente em relação ao resultado devido a erro material ou de classificação. 
8.14 Uma vez julgado qualquer recursos não será admitido qualquer pedido de revisão do
julgamento.

IX– DA CONTRATAÇÃO
9.1 A contratação dos candidatos obedecerá rigorosamente a ordem de classificação do
cargo específico, observada a necessidade da Prefeitura Municipal de Bombinhas.
9.2 A aprovação no Processo Seletivo não gera direito à contratação, mas esta, quando
se fizer, respeitará a ordem de classificação final. 
9.3  Os  candidatos  aprovados  serão  chamados  de  acordo  com  a  necessidade  do
município, através de Edital de chamamento publicado no sítio eletrônico da Prefeitura
Municipal de Bombinhas: www.bombinhas.sc.gov.br, e no Paço Municipal (Avenida Baleia
Jubarte nº 328, bairro José Amândio).
9.4 Os candidatos aprovados deverão apresentarem-se no Departamento Pessoal, em
prazo estipulado no Edital de Chamamento.

X– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 Será automaticamente excluído do Processo Seletivo o candidato que: 
10.1.1 Apresentar-se após às 14h00min, horário de fechamento dos portões, ou fora dos
locais pré-determinados na ficha de inscrição (via do candidato); 
10.1.2 Não apresentar os documentos de identidade exigido no item 5.4 deste edital;
10.1.3 Não comparecer a prova, seja qual for o motivo alegado;
10.1.4 Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal;
10.1.5 For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente,
por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação;
10.2 Serão eliminados todos os candidatos com grau de parentesco até o segundo grau,
com os integrantes da Comissão Organizadora do Processo Seletivo n° 002/2013.



10.3 Todas as convocações, avisos e resultados finais serão publicados de acordo com
este Edital.
10.4 Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação
no Processo Seletivo, valendo para esse fim, a classificação publicada.
10.5 As provas não serão fornecidas ao candidato.
10.6  Para  a  contratação,  o  candidato  deverá  apresentar,  entre  outros,  o  documento
comprobatório  da conclusão de escolaridade, certificado de reservista ou dispensa do
serviço militar, certidão de antecedentes criminais emitidos pela Comarca de Residência
do candidato, certidão de nascimento ou casamento, CPF, cédula de identidade (RG),
certidão  de  quitação  eleitoral,  comprovante  de  titulação  para  o  exercício  do  cargo,
declaração de que não está impedido para o exercício do cargo a ser ocupado; exame
admissional emitido por Médico habilitado em Medicina do Trabalho.
10.7  Os  itens  deste  Edital  poderão  sofrer  eventuais  alterações,  atualizações  ou
acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhe disser respeito. 
10.8  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  Comissão  Organizadora  do  Processo
Seletivo.
10.9 O foro para dirimir qualquer questão relacionada com o presente Processo Seletivo é
o da Comarca de Porto Belo.
10.10 São partes integrantes deste Edital os Anexos I, II e III.

Bombinhas-SC, 4 de fevereiro de 2013.

ANA PAULA DA SILVA                                  PAULO HENRIQUE DALLAGO MULLER
        Prefeita Municipal                                                Secretário de Administração


