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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO  N°°°° 002/2013 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

(Republicação de acordo com a Retificação 01) 
O Prefeito Municipal de Brunópolis , Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, 
juntamente com a Comissão Especial de Processo Seletivo Simplificado nomeada pelo 
DECRETO Nº 028/2013, tornam público a abertura das instruções especiais destinadas à 
realização de Processo Seletivo, para admissão de pessoal  no quadro de pessoal do Município 
de Brunópolis, que se regerá pelas normas estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
Capítulo I 
DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 
1.1 A realização do certame seguirá as datas e prazos estipulados de acordo com o cronograma 
a seguir: 
 
Item Cronograma Previsto para as Atividades Período 
1.  Período de inscrições (presenciais) de 01/04/2013   

a 15/04/2013 
2.  Prazo final para protocolo do requerimento e comprovação de 

pagamento para inscrições via correio sedex 
15/04/2013 

3.  Último dia para pagamento do valor da inscrição.  15/04/2013 
4.  Prazo final para protocolo do requerimento e do laudo médico dos 

candidatos que optarem por vagas para pessoas portadoras de 
deficiência física e para solicitar condição especial para realização 
da prova, inclusive mãe nutriz. 

 
15/04/2013 

5.  Homologação das inscrições deferidas e indeferidas de todos os 
cargos. 

19/04/2013 

6.  Prazo para recursos contra o resultado da homologação das 
inscrições. 

22 e 23/04/2013 

7.  Publicação do edital de homologação definitiva das inscrições 
caso haja alterações 

25/04/2013 

8.  Aplicação das provas escritas objetivas, provas práticas  28/04/2013 
9.  Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva escrita. 29/04/2013 
10.  Recursos contra as questões e ao gabarito preliminar da prova 

escrita objetiva  
30/04 e 

02/05/2013 
11.  Divulgação do gabarito definitivo da prova escrita objetiva  06/05/2013 
12.  Divulgação da  classificação  preliminar  08/05/2013 
13.  Recursos contra a classificação preliminar  09 e 10/05/2013 
14.  Divulgação da classificação final  Após 13/05/2013 

 
15 O cronograma é uma previsão e poderá sofrer alterações, dependendo do número de 
inscritos, do número de recursos, intempéries e por decisão da Comissão Especial de Processo 
Seletivo  e do Instituto o Barriga Verde, sendo responsabilidade do candidato acompanhar suas 
alterações nos meios de divulgação do certame. 
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Capítulo II 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
2.1 O Processo Seletivo  será regido por este edital, organizado e executado pelo Instituto o 
Barriga Verde, obedecidas as normas deste Edital; 
2.2 O Processo Seletivo  destina-se à contratação de pessoal, em caráter temporário, em razão 
de excepcional interesse público, resultante da falta de servidores efetivos, nos casos de 
licenças ou afastamentos do cargo de provimento efetivo, com vistas a atender as necessidades 
da Administração Pública Municipal para manutenção dos serviços públicos essenciais, nos 
termos da Lei Complementar nº08/2002, para provimento das vagas constantes no Anexo I 
deste edital. 
2.3 As funções, número de vagas, quantidade de vagas, salários mensais, jornada semanal de 
trabalho e pré-requisitos, estão indicadas no Anexo I deste Edital; 
2.4 Após o preenchimento das vagas indicadas no Anexo I, os candidatos aprovados e 
classificados poderão ser admitidos para o preenchimento das vagas que vierem a surgir, dentro 
do prazo de validade deste Processo Seletivo; 
2.5 As atribuições das funções estão relacionadas no Anexo II deste Edital;  
2.6 Os candidatos aprovados e nomeados estarão sujeitos a Lei Complementar nº08/2002, com 
suas alterações posteriores. 
2.7 A nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas deste certame, atenderá 
os dispositivos do RE/598.099/STF, de acordo com a necessidade da Prefeitura Municipal, 
respeitada a ordem de classificação decrescente. 
2.8 O inteiro teor do Edital estará disponível no “site” www.iobv.com.br, sendo de 
responsabilidade exclusiva do candidato à obtenção desse documento. 
2.9 A divulgação oficial das informações referentes a este Processo Seletivo  dar-se-ão pela 
publicação de editais no mural Oficial da Prefeitura Municipal e sítio 
(http://www.brunopolis.sc.gov.br), e no sítio (www.iobv.com.br) e seus extratos serão publicados 
em órgão oficial de publicação. 
 
Capítulo III 
DAS INSCRIÇÕES 
 
3.1 As inscrições serão presenciais, podendo ainda ser realizadas via correio/sedex de acordo 
com o item 3.1.2. 

3.1.1 As inscrições poderão ser feitas mediante procuração simples ou pessoalmente, no 
horário de expediente da Prefeitura Municipal de Brunópolis  , das 8h30min às 12h e das 13h30 
às 16h30, sito à Rua Armindo Leobet, 441, Centro, Brunópolis/SC, de acordo com o período 
estipulado no cronograma, item I deste edital. 

3.1.2 Será admitida a inscrição via correio, desde que enviada por sedex AR no endereço 
acima, a ficha de inscrição e comprovante de depósito original ou autenticado, acompanhados 
de cópia autenticada da carteira de identidade.  

3.1.3 O candidato deverá ficar atento para a data de postagem da ficha de inscrição com 
depósito identificado, pois a documentação deverá estar na  Prefeitura Municipal de Brunópolis   
até a data limite de término das inscrições, conforme cronograma.  

3.1.4 O Instituto Barriga Verde e a Prefeitura Municipal de Brunópolis   não se 
responsabilizam por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada da documentação a seu 
destino até a data estipulada no cronograma. 
3.2 A inscrição do candidato implicará conhecimento e a tácita aceitação das condições do 
Processo Seletivo, tais como se acham definidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, 
acerca das quais não poderá alegar desconhecimento. 
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3.2.1 Para evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o 
valor de inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos e condições 
exigidos para o Processo Seletivo. 

3.2.2 Observar atentamente o código do cargo antes de fazer a inscrição. 
 
3.2.3 Valores da taxa de inscrição 

 
Escolaridade exigida para o cargo Valor da Taxa de Inscrição R$ 
Alfabetizado, Ensino  Fundamental e Médio 25,00 
Ensino Superior 50,00 
 
3.3 Para realizar sua inscrição o candidato deve cumprir os seguintes procedimentos: 
a) O candidato deverá recolher o valor da taxa de inscrição através de depósito bancário 
identificado na seguinte conta e agência: 

Banco SICOOB 
Agência: 3071 

Conta Corrente: 223-2 
 

b) Após o pagamento da taxa de inscrição o candidato deve preencher a ficha de inscrição 
(anexo VI) juntar a documentação necessária e dirigir-se novamente a Prefeitura Municipal, em 
horário normal de expediente, no setor responsável pelas inscrições para finalizar sua inscrição 
e receber seu comprovante devidamente numerado. 

3.3.1 Para a inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 
a) Original e uma Fotocópia do documento de identidade (dispensada a autenticação). 
b) Comprovante original do depósito de pagamento da taxa de inscrição. 
c) Ficha de inscrição devidamente preenchida digitada ou em letra de forma. (Anexo VI deste 
edital). 

3.3.2 Para Finalizar a inscrição será observado o seguinte procedimento: 
a) O candidato deverá preencher a ficha de inscrição e entregá-la juntamente com os 
documentos citados no item 3.3.1, e no ato, receberá o cartão de identificação com a indicação 
do seu número de inscrição. 
b) É de inteira responsabilidade do candidato preencher a ficha de inscrição de forma completa 
e legível, com dados verídicos, sob pena de indeferimento da inscrição. 
c) Ao assinar a ficha de inscrição, o candidato declarará de forma expressa que está de acordo 
com as regras do certame constantes deste edital, e que no ato da posse deverá apresentar 
todos os documentos constantes no Capítulo IV deste edital. 
d) Para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, o candidato deverá assinalar na ficha de 
inscrição a microárea em que pretende atuar  conforme quadro 2 do anexo I, observando a 
exigência de que deve residir na microárea escolhida.  

3.3.3 São considerados documentos de identidade a Carteira Nacional de Habilitação com 
foto, a Carteira de Trabalho e Previdência Social e as carteiras e/ou cédulas de identidade 
expedidas pelas Secretarias de Segurança, Forças Armadas, Polícia Militar e Ordens ou 
Conselhos de Classe. 

3.3.3.1 Não serão aceitos documentos danificados, não-identificáveis e/ou ilegíveis, nem 
reproduzidos por aparelhos de fax ou scanner. 
3.4 O pagamento da importância correspondente à inscrição poderá ser efetuado em dinheiro ou 
em cheque, e somente será considerada efetuada após a compensação. Se por qualquer razão, 
o cheque for devolvido, a inscrição do candidato será automaticamente tornada sem efeito; 
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3.4.1 Não serão aceitos pagamento de inscrições por depósito em caixa eletrônico, via postal, 
transferência eletrônica, DOC, ordem de pagamento em conta corrente, condicional e/ou 
extemporânea ou por qualquer outra via que não a especificada neste Edital. 

3.4.2 Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na 
localidade em que se encontra o candidato, o depósito deverá ser efetuado antecipadamente. 
3.5 Não será admitida a inscrição de candidato que não apresente todos os documentos 
solicitados neste Edital. 
3.6 A taxa de inscrição não será devolvida em hipótese alguma, exceto no caso de 
cancelamento do seletivo. 
3.7 Os candidatos portadores de necessidade especiais e mãe nutriz deverão entregar o 
documento mencionado no item 5.6, no ato da inscrição. 
3.8 Não serão aceitos pedidos de isenção de pagamento do valor da inscrição; 
3.9 Não será admitida a inscrição para mais de um cargo por candidato e caso isso ocorra será 
considerada apenas a última inscrição, tornado sem efeito as anteriores e o candidato não terá 
direito à devolução da taxa de inscrição.  
3.10 Não haverá inscrição condicional, verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos, será ela cancelada. 
3.11 Ao inscrever-se no Processo Seletivo  é imprescindível que o candidato observe 
atentamente as informações sobre a aplicação das provas, uma vez que é de sua 
responsabilidade manter-se informado sobre as publicações deste certame. 
3.12 O Instituto Barriga Verde e a Prefeitura Municipal de Brunópolis   não se responsabilizam 
por solicitações de inscrições não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, 
falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falta de energia elétrica, 
fechamento das agências bancárias, bem como outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados. 
3.13 O Instituto Barriga Verde e a Prefeitura Municipal de Brunópolis   eximem-se das despesas 
com viagens e estada dos candidatos para prestar as provas do Processo Seletivo. 
3.14 A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição, prova ou nomeação do candidato, desde 
que sejam identificadas falsidades de declarações ou irregularidades nas provas ou 
documentos. 
3.15 O candidato que necessite de condições especiais para realização da prova na data 
prevista, devido impedimentos temporários resultantes de cirurgias e/ou acidentes, deverá 
especificar na ficha de inscrição, apresentando atestado médico. Caso aconteça esta 
impossibilidade depois de feita a inscrição o candidato deverá entrar em contato com a comissão 
organizadora para anexar atestado médico e informar as condições necessárias. 
3.16 A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova deverá 
solicitá-la através do Anexo IV, deste edital, até o término das inscrições, enviar via Sedex, a 
Prefeitura Municipal de Brunópolis   ou protocolar pessoalmente. O Instituto Barriga Verde e a 
Prefeitura de Brunópolis , não se responsabilizam por qualquer tipo de extravio que impeça a 
chegada da documentação a seu destino. 

3.16.1 Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. 
3.16.2 A criança deverá ser acompanhada, em ambiente reservado para este fim, de adulto 

responsável por sua guarda (familiar ou terceiro indicado pela candidata). O Instituto Barriga 
Verde não disponibilizará acompanhante para a guarda da criança e a candidata não poderá 
permanecer com a criança no local da prova. 

3.16.3 Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se 
temporariamente da sala de prova, acompanhada de uma fiscal. 
3.17 É de total responsabilidade do candidato verificar/acompanhar o resultado do deferimento 
ou indeferimento de sua inscrição através do acompanhamento das publicações no site 
www.iobv.com.br. 
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Capítulo IV 
DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NA FUNÇÃO 
 
4.1 São requisitos legais para admissão nas funções previstos neste edital, devendo o candidato 
atender e comprovar cumulativamente no ato da convocação, apresentando prova de: 
a) ter sido aprovado no Processo Seletivo, na forma estabelecida neste Edital; 
b) ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar 
amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de 
gozo de direitos políticos, nos termos do § 1º, artigo 12, da Constituição Federal; 
c) encontrar-se no pleno gozo de seus direitos civis e políticos; 
d) estar quite com as obrigações militares e eleitorais; 
e) conhecer e estar de acordo com as exigências do presente edital; 
f) ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos até a data da admissão; 
g) não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do serviço público”, 
mediante decisão transitado em julgado em qualquer esfera governamental; 
h) não estar aposentado em decorrência de cargo, função ou emprego público de acordo com o 
previsto no inciso XVI, XVII e parágrafo 10 do art. 37 da Constituição Federal, alterado pelas 
Emendas Constitucionais nº 19 e 20 bem como receba benefício proveniente de regime próprio 
da previdência social ou do regime geral de previdência social relativo a emprego público; 
i) não estar em exercício de cargo público, de acordo com previsto no inciso XVI e XVII do art. 
37 da Constituição Federal, alterado pelas Emendas Constitucionais nº 19 e 20. 
4.2 Ao preencher sua inscrição, assinar e efetuar o pagamento da respectiva taxa, o candidato 
está declarando formalmente que atende os requisitos legais relacionados neste capítulo; 
 
Capítulo V 
DAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  
 
5.1 Para efeito do que dispõe o inciso VIII do art. 37 da Constituição Federal e na Lei N.º 
7.853/89, E no Decreto nº 5.298, de 20 de dezembro de 1999, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto n.º 5.296, de 2 de dezembro de 2004,  ficam  reservadas aos portadores de 
deficiência física 5% (cinco por cento) do número de vagas de cada cargo.  
5.2 O Candidato portador de deficiência física, amparado pela legislação vigente e sob sua 
inteira responsabilidade, concorre em igualdade de condições com todos os candidatos, 
resguardadas as ressalvas legais vigentes e, ainda o percentual aqui estabelecido. 

5.2.1 O candidato portador de deficiência física será inicialmente classificado de acordo com 
as vagas de ampla concorrência para o cargo que concorre. Caso não esteja situado dentro 
dessas vagas, será classificado em relação à parte, disputando as vagas reservadas a 
portadores de deficiência física no cargo que concorre, caso existam. 
5.3 Somente serão considerados portadores de deficiência física aqueles que se enquadrem nas 
categorias constantes do art. 4º do Decreto 5.298, de 20 de dezembro de 1999, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto n.º 5.296, de 2 de dezembro de 2005. 
5.4 A deficiência física do candidato, admitida a correção por equipamentos, adaptações, meios 
ou recursos especiais, devem permitir o desempenho adequado das atribuições e exigências 
especificadas para a função, de acordo com o expresso nos subitens. 
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5.5 O candidato portador de deficiência física deverá assinalar tal condição em local apropriado, 
no formulário de inscrição, descrevendo qual a condição especial que necessite para a 
realização da prova.  
5.6 Conforme disposto no Decreto Federal n° 5.298, de 20 de dezembro de 1999, em seu art. 
39, o candidato deverá protocolar na Prefeitura Municipal de Brunópolis  , requerimento 
conforme anexo IV deste edital, acompanhado de laudo médico atestando a espécie e o grau ou 
nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência, até o último dia de 
inscrição, de acordo com o cronograma.  
5.7 Os portadores de deficiência física somente poderão disputar cargos e empregos cujas 
atividades sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores.  
5.8 A não-observância do disposto nos itens anteriores acarretará a perda do direito ao pleito 
das vagas reservadas aos candidatos em tais condições.  
5.9 Os portadores de deficiência participarão do Processo Seletivo  em igualdade de condições 
com os demais candidatos. 
5.10 Os candidatos aprovados no Processo Seletivo, quando da nomeação, serão previamente 
submetidos a exames médicos realizados por profissionais do Município de Brunópolis  , ou por 
estes indicados, que irão avaliar a sua condição física e mental para posse nas vagas 
reservadas na forma deste edital. 
5.11 Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas, estas serão preenchidas pelos 
demais candidatos com estrita observância da ordem classificatória. 
5.12 O portador de deficiência física não está isento do recolhimento da taxa de inscrição. 
5.13 Das Condições Especiais para realizar as provas: 

5.13.1 O candidato que necessite de condições especiais na data da prova, devido à 
deficiência que possua ou a impedimentos temporários resultantes de cirurgias e/ou acidentes 
ou ainda doença infecto contagiosa, deverá especificar na ficha de inscrição, apresentando 
atestado médico. Caso aconteça esta impossibilidade depois de feita a inscrição o candidato 
deverá entrar em contato com a Empresa Executora ou a Comissão de Coordenação e de 
Fiscalização do Processo Seletivo, para anexar atestado médico e informar as condições 
necessárias. 

5.13.2 Não haverá prova em braile, o candidato com deficiência visual poderá solicitar 
ampliação de prova ou um ledor. 
5.14 Após análise dos requerimentos será divulgada listagem completa das inscrições deferidas 
e indeferidas, abrindo-se prazo recursal de 2 (dois) dias úteis para contestação. 
5.15 O candidato portador de deficiência que não realizar sua inscrição de acordo com as regras 
deste capítulo do Edital não poderá alegar esta condição em seu benefício, não sendo cabível 
qualquer recurso de sua condição neste caso. 
 
Capítulo VI 
DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
 
6.1 Julgados os pedidos de inscrição com o exame da documentação apresentada e satisfeitas 
as exigências será divulgada listagem geral das inscrições deferidas e indeferidas, nos sites 
www.iobv.com.br e www.brunópolis.sc.gov.br, abrindo prazo recursal de 02 (dois) dias úteis. 
6.2 Caso o nome do candidato não conste no relatório das inscrições deferidas e indeferidas, o 
candidato deverá protocolar recurso à Comissão Executora do Processo Seletivo  no endereço 
da Prefeitura Municipal de Brunópolis  , em 02 (dois) dias úteis, de segunda a sexta-feira, em 
horário normal de expediente, dentro do prazo definido pelo presente Edital, solicitando a 
regularização da inscrição, com a cópia do comprovante de depósito devidamente autenticado 
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pelo banco. Nesse requerimento deverá ser informado, obrigatoriamente, número de telefone e 
endereço eletrônico para contato. 
6.3 A Comissão verificará a regularidade da inscrição e, se essa for comprovada, procederá à 
inclusão do candidato, comunicando-lhe via telefone e/ ou pelo endereço eletrônico. 
6.4 A homologação das inscrições será divulgada por meio de Edital publicado no site 
www.brunopolis.sc.gov.br e seus extratos serão publicados e divulgados na imprensa local e em 
caráter meramente informativo no site www.iobv.com.br. 
 
Capítulo VII 
DAS PROVAS  
 
7.1 O Processo Seletivo  constará das provas objetivas de Conhecimentos Gerais e de 
Conhecimentos Específicos (de caráter classificatório) para todos os cargos e de prova prática 
para os cargos de Motorista  I e II, Operador de Máquinas I e II.  
7.2 Os conteúdos programáticos exigidos por cada nível de formação requerida e 
conhecimentos específicos por tipo de cargo, assim como a composição das provas estão 
descritos no Anexo III deste Edital. 
 
7.3 DO LOCAL E HORÁRIO DAS PROVAS 

7.3.1 As provas serão realizadas no Município de Brunópolis  /SC e não será permitida a 
realização de provas em outro local, a não ser o determinado no Edital de Convocação, sendo 
de inteira responsabilidade do candidato a viabilidade de apresentar-se nos locais e horários 
determinados para a realização das provas. 

7.3.2 As provas escritas objetivas serão realizadas nos seguintes locais e horários: 
 

Cargo Local Fechamento 
dos Portões 

Tempo de 
Duração 

Alfabetizado Escola Municipal Padre 
Bruno Paris  

Situado à Rua Jacira Becker, 
Acesso BR 470, Centro, 

Brunópolis/SC 

8h15min 8h30min às 
09h:30min 

Ensino Fundamental 
completo, Ensino Médio e 
Ensino Superior 

8h15min 8h30min às 
10h30min 

 
7.3.3 As provas práticas serão realizadas na sequência da prova escrita, conforme os 

candidatos forem terminando a prova devendo o candidato se apresentar para assinar a lista de 
presença no seguinte local e horários: 
 

Cargo Local 
De apresentação 

Horário Início 

Motorista I e II e Operador de 
Máquinas I e II 

Escola Municipal Padre 
Bruno Paris  

Situado à Rua Jacira Becker, 
Acesso BR 470, Centro, 

Brunópolis/SC 

9h45min 10h 

 
7.3.4 Na definição dos horários de realização das provas será considerado o horário de 

Brasília. 
7.3.5 A confirmação da data e as informações sobre horários, locais e distribuição dos cargos 

e candidatos por sala (ensalamento) serão divulgadas oportunamente por meio de edital próprio 
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a ser publicado no mural oficial e site da Prefeitura (www.brunopolis.sc.gov.br) e no site 
www.iobv.com.br. 

7.3.6 Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva data, local e 
horários se constar o seu nome no edital de homologação e convocação. 
 
 
 
 
 
 
7.4. DAS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS PARA TODOS OS CARGOS 

7.4.1 Os itens das provas objetivas poderão avaliar habilidades que vão além do mero 
conhecimento memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, 
valorizando a capacidade de raciocínio. 

7.4.2 Cada item das provas objetivas poderá contemplar mais de uma habilidade de 
conhecimentos relativos a mais de uma área de conhecimento e conhecimentos relativos à 
atribuição do cargo. 

7.4.3 Será aplicado exame de habilidades e de conhecimentos, mediante provas objetivas, de 
caráter classificatório e se constituirão de questões objetivas de múltipla escolha, com 4 (quatro) 
opções de respostas em cada questão, com somente uma opção correta distribuídas conforme 
quadros abaixo: 
    
  7.4.3.1 – Prova Escrita Objetiva para os cargos alfabetizado  

Tipo da Prova Disciplina N° Questões Valor Questão Total 

Conhecimentos Gerais Língua Portuguesa 05 1,00 5,00 

Conhecimentos 
Específicos Específicos do Cargo 05 1,00 5,00 

TOTAL  10  10,00 

 
7.4.3.2 Prova Escrita Objetiva para os cargos ensino fundamental, médio e ensino 

superior 
 

Tipo da Prova Disciplina N° Questões Valor Questão Total 

Conhecimentos Gerais 
Língua Portuguesa 05 0,40 2,00 

Gerais e Atualidades 05 0,40 2,00 
Conhecimentos 
Específicos 

Informática Básica, 
legislação municipal e  
Específicos do Cargo 

15 0,40 6,00 

TOTAL  25  10,00 

 
7.4.4 O candidato deverá chegar ao local da prova com no mínimo 30 (trinta) minutos de 

antecedência do horário de fechamento dos portões, para localizar sua sala e assinar a lista de 
presença.  

7.4.5 Os portões de acesso às salas de provas serão fechados 15 (quinze) minutos 
antes do horário de início das provas e não será permitida a entrada de nenhum candidato 
após este horário, ficando, automaticamente, excluído do certame. O candidato terá o 
tempo de 15 minutos para localizar sua sala, conferir seu material e documentação e deverá 
estar em sala de provas até o horário previsto para o início das provas. 

7.4.6 A identificação correta do local da prova e o comparecimento no horário 
determinado será de inteira responsabilidade do candidato. 
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7.4.7 Somente será admitido à sala de provas o candidato: 
a) cujo nome conste da lista de homologação das inscrições 
b) que se apresentar no portão até horário estabelecido para seu fechamento. 
c) e estiver portando documento de identidade original que bem o identifique, como: Carteiras 
e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças 
Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédula de Identidade 
para Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos Públicos ou Conselhos de 
Classe que, por força de Lei Federal, valem como documento de identidade, como por exemplo, 
as da OAB, CREA, CRM, CRC etc.; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho 
e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na forma da 
Lei nº 9.503/97). 
d) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato; 

7.4.8 Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, 
a identificação do candidato. 

7.4.9 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, 
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado 
documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo 30 
(trinta) dias, sendo, então, submetido a identificação especial, compreendendo coleta de dados, 
de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio. 

7.4.10 A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de 
identificação gere dúvidas quanto à fisionomia, à assinatura ou à condição de conservação do 
documento. 

7.4.11 O candidato deverá levar consigo o material de uso pessoal para realização da prova, 
sendo este obrigatoriamente: 02 (duas) canetas esferográficas de tinta preta ou azul de 
material transparente. Não serão fornecidas canetas no local.  

7.4.12 Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do Seletivo poderá haver mais 
de um tipo de prova e o Instituto Barriga Verde, poderá proceder, como forma de identificação, à 
coleta da impressão digital nas folhas de respostas personalizadas, de todos os candidatos no 
dia de realização das provas, bem como usar detector de metais. 

7.4.13 Não haverá segunda chamada ou repetição de prova. 
7.4.14 O candidato não poderá alegar quaisquer desconhecimentos sobre a realização da 

prova como justificativa de sua ausência. 
7.4.15 O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará 

desistência do candidato e resultará em sua eliminação do Processo Seletivo. 
7.4.16 Durante a realização das Provas não será permitida nenhuma espécie de consulta ou 

comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou 
quaisquer anotações ou equipamentos eletrônicos. 

7.4.17 Motivarão a eliminação do candidato do Processo Seletivo, sem prejuízo das sanções 
penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou 
a outras relativas ao Seletivo, aos comunicados, às Instruções ao Candidato ou às Instruções 
constantes da prova, bem como o tratamento indevido e descortês a qualquer pessoa envolvida 
na aplicação das provas. 

7.4.18 Por medida de segurança os candidatos deverão deixar as orelhas totalmente 
descobertas à observação dos fiscais de sala, durante a realização das provas. 

7.4.19 Poderá ser excluído do Processo Seletivo  o candidato que: 
a) apresentar-se após o horário estabelecido, não se admitindo qualquer tolerância; 
b) apresentar-se em local diferente da convocação oficial; 
c) não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado; 
d) não apresentar documento que bem o identifique; 
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e) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal; 
f) ausentar-se do local de provas antes de decorridos 30 (trinta) minutos do início das 
provas; 
g) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio, que não o autorizado pelo Instituto o Barriga Verde no dia da aplicação das 
provas; 
h) ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas, Caderno de Questões ou outros 
materiais não permitidos; 
i) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte; 
j) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas; 
k) não devolver integralmente o material recebido; 
l) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro, anotação, 
impresso não permitido ou máquina calculadora ou similar; 
m) estiver fazendo uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação (bip, telefone 
celular, relógios digitais, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, 
smartphone ou outros equipamentos similares), bem como protetores auriculares; 
n) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 

7.4.20 Os aparelhos eletrônicos deverão ser desligados antes de embalados e assim 
permanecer até a saída do candidato do local de prova. 

7.4.21 Os pertences pessoais dos candidatos deverão ser acomodados em local a ser 
indicado pelos fiscais de sala de prova, onde deverão ficar durante todo o período de 
permanência dos candidatos na sala de prova. 

7.4.22 O Instituto Barriga Verde e a Prefeitura Municipal de Brunópolis   não se 
responsabilizarão por perda ou extravio de documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos 
ocorridos no local de realização das provas, nem por danos neles causados. 

7.4.23 No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não constar nas 
listagens oficiais relativas ao local de provas estabelecido no Edital de Convocação, o Instituto o 
Barriga Verde procederá à inclusão do candidato, desde que apresente comprovação de 
pagamento, mediante preenchimento de formulário específico. 

7.4.24 A inclusão de que trata o item 7.4.4.19 será realizada de forma condicional e será 
analisada pelo Instituto Barriga Verde e a Comissão Municipal, na fase do Julgamento das 
Provas Objetivas, com o intuito de verificar a pertinência da referida inscrição. 

7.4.25 Constatada a improcedência da inscrição, a mesma será automaticamente cancelada 
sem direito a reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos 
todos os atos dela decorrentes. 

7.4.26 Distribuídos os Cadernos de Questões aos candidatos e, na hipótese de serem 
verificadas falhas de impressão, o Coordenador do Local de Prova, antes do início da prova, 
diligenciará no sentido de: 
a) substituir os Cadernos de Questões defeituosos; 
b) proceder, em não havendo número suficiente de Cadernos para a devida substituição, a 
leitura dos itens onde ocorreram falhas, usando, para tanto, um Caderno de Questões completo; 
c) estabelecer, prazo para compensação do tempo usado para regularização do Caderno, se a 
ocorrência verificar-se após o início da prova. 

7.4.27 Quando, após a prova, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, 
grafológico ou por investigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, sua prova 
será anulada e o candidato será automaticamente eliminado do Seletivo. 

7.4.28 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das 
provas em razão de afastamento do candidato da sala de prova. 

7.4.29 Em hipótese nenhuma será realizada qualquer prova fora do local, data e horário 
determinados. 
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7.4.30 Os cadernos de provas serão disponibilizados aos candidatos, se o candidato 
permanecer em sala de provas até o horário previsto para término da prova, não haverá outra 
forma de disponibilização dos cadernos, nem mesmo on line. 

7.4.31 Os três últimos candidatos que permanecerem na sala das provas deverão retirar-se 
do local simultaneamente, após lacrarem o envelope de provas. 

7.4.32 A Comissão Especial poderá, justificadamente, alterar as normas previstas nos itens 
deste edital e seus desdobramentos, desde que com a finalidade de preservar o bom andamento 
do certame. 

7.4.33 Não será aceita a solicitação de condição especial de prova se o candidato não 
comprovar a sua deficiência, e requerer tais condições nos termos deste edital. 

7.4.34 Durante a realização da prova, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe 
de aplicação da mesma e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo 
da prova e/ou critérios de avaliação/classificação. 

7.4.35 Durante a realização da prova, sobre a carteira do candidato deverá permanecer 
apenas seu caderno de prova, canetas, cartão de respostas, comprovante de inscrição e 
identidade. 

7.4.36 Ao candidato aconselha-se que no dia da realização da prova, leve consigo o 
comprovante de pagamento e de inscrição para possíveis conferências. Porém é indispensável 
a apresentação de documento de identificação com foto. 
 
7.4.5. DO PREENCHIMENTO DO CARTÃO-RESPOSTA  

7.4.5.1 As questões da prova serão do tipo múltipla escolha. O candidato deverá assinalar as 
respostas da prova objetiva no cartão de respostas, que será o único documento válido para a 
correção da prova.  

7.4.5.2 Poderá haver mais de um tipo de prova para cada cargo, neste caso o candidato 
deverá obrigatoriamente identificar o tipo de prova no seu cartão resposta. 

7.4.5.3 Nas Provas Objetivas, o candidato deverá assinalar as respostas no CARTÃO-
RESPOSTA, que será o único documento válido para a correção da prova.  

7.4.5.4 O preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA será de inteira responsabilidade do 
candidato, que deverá proceder de conformidade com as instruções específicas no Caderno de 
Questões. 

7.4.5.5 Não será fornecido em nenhuma hipótese novo cartão-resposta. 
7.4.5.6 Não é de responsabilidade do fiscal de sala conferir se o candidato preencheu 

corretamente o cartão-resposta. 
7.4.5.7 O candidato deverá conferir os seus dados pessoais impressos no cartão-resposta, 

em especial seu nome, número de inscrição e opção de cargo, e em seguida deverá assiná-lo. 
Não serão corrigidos os cartões-respostas que não estiverem assinados. 

7.4.5.8 Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à 
assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o 
desempenho do candidato. 

7.4.5.9 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no cartão-resposta serão 
de inteira responsabilidade do candidato. 

7.4.5.10 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma 
resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 

7.4.5.11 Em nenhuma hipótese, será considerado para correção e respectiva pontuação o 
caderno de questões. 

7.4.5.12 Será permitido aos candidatos copiar seu cartão de respostas, para conferência com 
o gabarito oficial, podendo utilizar-se da folha de instruções do caderno de provas. 

7.4.5.13 O Gabarito Preliminar das provas objetivas será divulgado pela Prefeitura Municipal 
de Brunópolis, no Quadro de Atos Oficiais da Prefeitura e sítio www.brunopolis.sc.gov.br  no dia 
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seguinte da data da realização das provas e em caráter meramente informativo no site 
www.iobv.com.br. 

7.4.5.14 Os gabaritos serão disponibilizados no site www.iobv.com.br, em até 24 horas após 
a realização das provas. 

7.4.5.15 Ao concluir a sua prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de 
aplicação sem comunicar-se com os demais candidatos. 
 
 
 
 
7.6 DAS PROVAS PRÁTICAS 
7.6.1 Serão submetidos à PROVA PRÁTICA, os candidatos aos cargos de Motorista I e II e 
Operador de Máquinas I e II. 

7.6.2 As provas Práticas serão realizadas na data estipulada no cronograma, no mesmo dia 
da prova escrita objetiva. 
 
7.6.3. DAS DETERMINAÇÕES GERAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 

7.6.3.1 Para realizarem a Prova Prática, todos os candidatos convocados deverão 
comparecer, no local das provas e no horário anunciado, com 30 (trinta) minutos de 
antecedência, munidos do comprovante de inscrição, do documento de identidade e trajados 
adequadamente para a execução das tarefas da prova prática. 

7.6.3.2 Os equipamentos, veículos, máquinas, ferramentas, utensílios e materiais que 
deverão ser utilizados na prova prática serão fornecidos pelo Município de Brunópolis  , no 
estado em que se encontrarem. 

7.6.3.3 Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado. O 
candidato não poderá alegar qualquer desconhecimento sobre a realização da prova como 
justificativa de sua ausência ou atraso. O não comparecimento à prova, por qualquer que seja o 
motivo, caracterizará desistência e resultará na eliminação do Concurso. Não será aplicada 
prova fora do dia, horário e local diferente daquele informado no edital de convocação. 

7.6.3.4 Após a identificação dos candidatos, estes permanecerão à espera de sua vez de 
realizar a prova. Todos os candidatos ficarão aguardando o momento de realizar seu teste no 
local de realização da prova. 

7.6.3.5 Será considerado desistente e eliminado do certame o candidato que se ausentar do 
recinto sem autorização da comissão do concurso antes de realizar seu teste.  

7.6.3.6 Ao concluir a sua prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de 
aplicação sem comunicar-se com os demais candidatos. 

7.6.3.7 O candidato ao assinar o termo de realização da prova prática atestará terem sido 
cumpridas todas as normas editalícias. 

7.6.3.8 Os candidatos da prova prática serão chamados por ordem alfabética, devendo 
assinar a lista de presença, caso o candidato não se apresente na hora da chamada não terá 
acesso aos locais de provas, sendo considerado ausente e será desclassificado.  

7.6.3.9 Em razão de condições climáticas, a critério da Banca Examinadora e das Comissões 
de Concursos, a Prova Prática poderá ser cancelada ou interrompida. Em caso de adiamento da 
prova, a nova data será marcada e divulgada através de Edital. 
 
7.6.4. DA PROVA PRÁTICA PARA OS CARGOS DE MOTORISTA 

7.6.4.1 Estarão habilitados para realizarem a prova prática os candidatos que se 
apresentarem no horário determinado, estiverem com a inscrição homologada e portarem os 
documentos necessários e em perfeita ordem. 
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7.6.4.2 Caso haja mais de uma atividade proposta ou mais de um veículo/equipamento, 
disponibilizados para a realização da prova prática, haverá sorteio e o candidato ao se 
apresentar retirará da urna de sorteio a ficha do(s) atividade/veículo/equipamento(s) em que 
realizará(ão) a prova. 

7.6.4.3 No desenvolvimento da Prova Prática, cada candidato será avaliado pela Banca 
Examinadora, através de itens constantes em uma planilha de avaliação elaborada para esta 
finalidade. 

7.6.4.4 O candidato deve operar o veículo/equipamento de forma adequada, partindo do local 
em que se encontra, sem cometer erros ou demonstrar insegurança que ofereça risco para si, 
para os avaliadores e para o equipamento, atendendo as orientações de execução definidas 
pelo avaliador, de forma adequada, atendendo aos critérios indicados. Ao final do teste o 
veículo/equipamento deverá ser conduzido, se for o caso, ao seu local de origem.  

7.6.4.5 Para os cargos de motorista, o exame de direção veicular será realizado em percurso 
comum a todos os candidatos, a ser determinado no dia da prova, com duração máxima de até 
15 (quinze minutos), onde será avaliado o comportamento do candidato com relação aos 
procedimentos a serem observados durante o trajeto, as regras gerais de trânsito e o 
desempenho na condução do veículo, tais como: rotação do motor, uso do câmbio, freios, 
localização do veículo na pista, velocidade desenvolvida, obediência à sinalização de trânsito 
(vertical e horizontal) e semafórica, como também outras situações durante a realização do 
exame.  

7.6.4.6 O candidato iniciará a prova prática com 10 (dez) pontos, e no decorrer do trajeto 
serão apontadas as faltas cometidas, sendo descontados pontos  conforme quadro a seguir: 
 

Categoria da Falta Pontos a serem 
descontados 

Quantidade de Faltas avaliadas em 
cada categoria 

Faltas Graves 1,00 12 
Faltas Médias 0,50 11 
Faltas Leves 0,25 06 

 
7.6.4.7 Para realizar a prova prática os candidatos ao cargo de motorista, deverão apresentar 

carteira de habilitação Categoria “D”, a qual deverá ter sido obtida ou renovada até a data da 
realização da Prova Prática, sem a qual não poderá realizar a prova.Sendo que o candidato ao 
cargo de Motorista II deverá apresentar ainda curso específico para motoristas do 
transporte escolar requisito a ser exigido no momento da contratação. 

 7.6.4.8 Se o candidato apresentar carteira de habilitação com categoria inferior a exigida para 
o cargo será automaticamente eliminado. 
 
7.6.5. DA PROVA PRÁTICA PARA OS CARGOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS  

7.6.5.1 Estarão habilitados para realizarem a prova prática os candidatos que se 
apresentarem no horário determinado, estiverem com a inscrição homologada e portarem os 
documentos necessários e em perfeita ordem. 

7.6.5.2 Caso haja mais de uma atividade proposta ou mais de um veículo/equipamento, 
disponibilizados para a realização da prova prática, haverá sorteio e o candidato ao se 
apresentar retirará da urna de sorteio a ficha do(s) atividade/veículo/equipamento(s) em que 
realizará(ão) a prova. 

7.6.5.3 No desenvolvimento da Prova Prática, cada candidato será avaliado pela Banca 
Examinadora, através de itens constantes em uma planilha de avaliação elaborada para esta 
finalidade. 

7.6.5.4 Para os Cargos de Operador de Máquinas, a prova prática constituir-se-á na execução 
de tarefas a serem realizadas individualmente pelo candidato, previamente elaboradas pela 
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Banca Examinadora, com a avaliação através de planilhas, tomando-se por base as atribuições 
do cargo, com tempo máximo de 15 (quinze) minutos para a execução da prova. 

7.6.5.5 Caso o candidato demonstre conhecimento insuficiente e/ou insegurança, oferecendo 
qualquer tipo de risco na operação, o mesmo será impedido de realizar o referido teste prático e 
será considerado desclassificado e eliminado do Concurso Público.  

7.6.5.6 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/veículo utilizado. 

7.6.5.7 Fatores a serem avaliados:  
a) Verificação do equipamento;  
b) Habilidades ao operar o equipamento;  
c) Aproveitamento do Equipamento;  
d) Produtividade;  
e) Técnica/Aptidão/Eficiência.  

7.6.5.8 Os candidatos partirão de 10 (dez) pontos, sendo que para cada falta cometida será 
descontado pontos conforme quadro a seguir: 
 

Categoria da Falta Pontos a serem descontados 
Faltas Graves 1,00 
Faltas Médias 0,50 
Faltas Leves 0,25 

 
7.6.5.9 Para realizar a prova prática os candidatos, deverão apresentar carteira de habilitação 

categoria “C”, a qual deverá ter sido obtida ou renovada até a data da realização da Prova 
Prática, sem a qual não poderá realizar a prova. 

7.6.5.10 A prova prática poderá ser realizada em mais de um tipo de equipamento, sendo que 
todos os candidatos deverão ser avaliados em todos os tipos de equipamentos disponibilizados. 
 
7.8 DAS DETERMINAÇÕES FINAIS DA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 

7.8.1 Ao concluir a sua prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de 
aplicação sem comunicar-se com os demais candidatos. 

7.8.2 O candidato ao assinar o termo de realização da prova prática atestará terem sido 
cumpridas todas as normas editalícias. 

7.8.3 A nota da prova prática será somada à prova escrita objetiva e dividindo-se por dois. 
 
Capítulo VIII 
DA CLASSIFICAÇÃO FINAL  
8.1 São considerados aprovados neste processo seletivo, os candidatos que obtiverem 
pontuação final diferente de zero (0,00).  

8.1.1 Para os cargos com prova escrita objetiva e prova prática, a pontuação final será dada 
aplicando-se a seguinte fórmula: NPE + NPP x 2 ÷ 3.  (nota da prova escrita + nota da prova 
prática vezes dois dividido por três) 

8.1.2 Para os cargos em que se aplica apenas a prova escrita objetiva, são considerados 
aprovados os candidatos que obtiverem pontuação final diferente de zero (0,00).  
8.2 A classificação dos candidatos aprovados obedecerá à ordem decrescente das notas 
obtidas, expressas com 2 (duas) casas decimais 
8.3 Em caso de empate nas notas, para fins de classificação final, como critério de desempate, 
terá preferência o candidato que: 
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a) Possuir maior idade dentre os candidatos com mais de 60 (sessenta) anos, completados até o 
último dia do prazo de inscrição, nos termos do Art. 27 da Lei nº 10.741/2003, considerando-se o 
ano, o mês e o dia do nascimento; 
b) Possuir maior número de pontos na prova de Conhecimentos Específicos; 
c) Possuir maior número de pontos na prova de Conhecimento Gerais; 
d) Maior nota na prova prática quando for o caso; 
e) Maior titulação quando for o caso; 
f) O candidato de maior idade. 
g) Sorteio. 
 
 
 
Capítulo IX 
DOS RECURSOS E REVISÕES  
9.1 É admitido pedido de revisão quanto: 
a) à formulação das questões objetivas e respectivos quesitos; 
b) à opção considerada como certa nas provas objetivas; 
c) à classificação preliminar 
9.2 É admitido pedido de recurso quanto aos resultados finais do Processo Seletivo; 
9.3 O candidato que desejar interpor pedido de revisão de acordo com as alíneas do item 9.1, 
deverá fazê-lo, na forma do item 9.4, em até 2 (dois) dias úteis após a publicação do ato que 
gerou o recurso, devendo protocolar pessoalmente na Prefeitura Municipal de Brunópolis   em 
horário normal de expediente ou enviá-lo via e-mail para o seguinte endereço: 
concursos@iobv.com.br, sendo que o recebimento do recurso será confirmado pelo Instituto o 
Barriga Verde através de protocolo. 
9.4 O pedido de revisão deverá obedecer ao padrão estabelecido no anexo VI deste edital, 
devendo ser observados, entre outros, os seguintes requisitos: 
a) ser digitado e assinado; 
b) ser fundamentado, com argumentação lógica e consistente, com apresentação de bibliografia; 
c) ser apresentado em folhas separadas, para questões diferentes, quando for o caso. 
9.5 Os pedidos de revisão que não estiverem de acordo com o disposto nos itens acima serão 
preliminarmente indeferidos; 
9.6 Serão aceitos pedidos de revisão interpostos via e-mail, conforme regras abaixo 
especificadas: 
 a) O candidato deverá preencher o formulário de recursos anexo IV, que deve ser digitado, 
assinado, digitalizado (escaneado) e enviado para o seguinte endereço eletrônico: 
concursos@iobv.com.br. 
b) Os recursos serão válidos desde que enviados até as 17h:00min  do último dia previsto 
para a interposição de recursos. 
c) É de inteira responsabilidade do candidato enviar seu recurso para o endereço eletrônico 
correto sendo que o Instituto Barriga Verde confirmará o seu  recebimento através de protocolo 
enviado ao candidato. 
9.7 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; 
9.8 Em caso de anulação de questão (ões), os pontos a ela (s) correspondentes serão atribuídos 
a todos os candidatos; 
9.9 Após a avaliação pela Banca de Provas os resultados dos mesmos será expresso como 
“Deferido” ou “Indeferido”; 
9.10 A listagem com os resultados dos Pedidos de Revisão será publicada na Internet, no 
endereço eletrônico www.iobv.com.br, e dela constará as seguintes informações: cargo, número 
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da questão, número de inscrição e resultado. O os pareceres completos publicados na área do 
candidato no mesmo site. 
9.11 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 e cargo; 
9.12 O pedido de revisão ou recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito, sendo 
para tanto considerada a data do respectivo protocolo; 
9.13 Serão preliminarmente indeferidos: 
a) Pedidos de revisão ou recursos que o teor seja desrespeitoso com a Banca de Provas; 
b) Pedidos de revisão ou recursos impetrados em desacordo com as regras e procedimentos 
deste Capítulo do Edital; 
c) Pedidos de revisão ou recursos com fundamentação incoerente; 
d) Pedidos de revisão ou recursos intempestivos. 
 
Capítulo X 
DA CONTRATAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE PRÉ-REQUISITOS 
10.1 Os candidatos aprovados serão contratados em caráter temporário, obedecendo-se a 
ordem de classificação por cargo; 

10.1.1 Para as funções de professor serão convocados primeiramente os candidatos da lista 
de professores que forem habilitados e esgotando-se os habilitados desta lista serão chamados 
os não-habilitados. 
10.2 A aprovação e classificação neste Processo Seletivo  não assegura ao candidato o direito 
de ingresso automático no Quadro da Prefeitura Municipal de Brunópolis  . A contratação é de 
competência do Prefeito Municipal, e será realizada de acordo com a necessidade das 
Secretarias Municipais, observada a ordem de classificação dos candidatos; 
10.3 O candidato aprovado e classificado será convocado para contratação através de sistema 
de comunicação informado no ato da inscrição, podendo ser pelo correio, e-mail, ou telefonema; 

10.3.1 Após a homologação do certame, o candidato deverá comunicar à Prefeitura Municipal 
de Brunópolis   toda e qualquer alteração de seu endereço; 

10.3.2 Em não havendo a comunicação do candidato de alteração de seu endereço, 
considerar-se-á perfeita e acabada a convocação prevista no item 10.3, computando-se o prazo 
indicado no item 10.4 a partir da devolução do AR, com a indicação de não entrega da 
convocação por alteração de endereço. 
10.4 O candidato terá o prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contado a partir da data do 
recebimento da convocação prevista no item 10.3 para apresentar-se à Prefeitura Municipal de 
Brunópolis   junto ao Setor de Recursos Humanos; 

10.4.1 Os candidatos convocados deverão apresentar à Prefeitura Municipal de Brunópolis   
junto ao Setor de Recursos Humanos, na data, horário e local indicado, com os documentos 
constantes do capítulo IV e outros que lhe forem solicitados. 
10.5 A não comprovação de quaisquer dos pré-requisitos definidos para a função, mediante 
documentação específica, acarretará na desclassificação e consequente eliminação do 
candidato; 
10.6 Não serão aceitos recursos interpostos quanto aos resultados da comprovação de pré-
requisitos proferidos pela comissão avaliadora. 
10.7 O prazo de contratação dos candidatos aprovados para todos os cargos será em caráter 
temporário e o profissional contratado será exonerado imediatamente, caso haja aprovação para 
o mesmo cargo em Concurso Público  municipal, exceto os cargos de Agente Comunitário de 
Saúde dado o caráter eventual do programa e ausência de concurso público para admissão ao 
cargo. 
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Capítulo XI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
11.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a aceitação 
das condições do Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas 
normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos e instruções específicas para a 
realização do certame, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento. 
11.2 O (a) candidato (a) convocado (a) para a realização de qualquer fase vinculada a este 
Processo Seletivo  e que não a atender, no prazo estipulado pela Prefeitura Municipal de 
Brunópolis  , será considerado (a) desistente, sendo automaticamente excluído(a) deste 
Processo Seletivo; 
11.3 A inexatidão de afirmativas e/ou irregularidades de documentos, ainda que verificada 
posteriormente, eliminará o candidato do Processo Seletivo, anulando-se todos os atos 
decorrentes da inscrição; 
11.4 Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, poderá ser anulada a inscrição ou a prova do 
candidato, se verificada falsidade de declaração ou irregularidade na prestação da prova; 
11.5 A legislação com vigência após a data de publicação deste Edital, bem como as alterações 
em dispositivos constitucionais, legais e normativos a ela posteriores não serão objeto de 
avaliação nas provas do Seletivo. 
11.6 Todos os cálculos descritos neste Edital, relativos aos resultados das provas, serão 
realizados com duas casas decimais, arredondando-se para cima sempre que a terceira casa 
decimal for maior ou igual a cinco. 
11.7 O acompanhamento das publicações, editais, avisos e comunicados referentes ao 
Processo Seletivo  é de responsabilidade exclusiva do candidato. Não serão prestadas por 
telefone informações relativas ao resultado do Processo Seletivo. 
11.8 É de responsabilidade do candidato manter seu endereço (inclusive eletrônico) e telefone 
atualizados. 
11.9 A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova e/ou tornar sem efeito a nomeação 
do candidato, em todos os atos relacionados ao Processo Seletivo, quando constatada a 
omissão, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com a finalidade de prejudicar 
direito ou criar obrigação. 
11.10 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos 
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da 
convocação dos candidatos para as Provas correspondentes, circunstância que será 
mencionada em Edital ou aviso a ser publicado. 
11.11 As despesas relativas à participação do candidato no Seletivo e à sua apresentação para 
posse e exercício correrão às expensas do próprio candidato. 
11.12 A Prefeitura Municipal de Brunópolis   e o Instituto Barriga Verde não se responsabilizam 
por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este Seletivo. 
11.13 O não atendimento pelo candidato das condições estabelecidas neste Edital, a qualquer 
tempo, implicará sua eliminação do Processo Seletivo. 
11.14 Os cadernos de provas serão disponibilizados no dia da prova para todos os candidatos 
mediante regras já especificada e por esse motivo não serão divulgados na rede mundial de 
comutadores (internet). 

11.14.1 Os cadernos de provas escritas serão mantidos sob responsabilidade do Instituto 
Barriga Verde, por um período de 03 (três) meses, após a homologação do resultado, quando 
serão incinerados. 
11.15 Os demais apontamentos e documentação do certame, serão mantidos por 3 (três) 
meses, após a homologação do resultado, quando serão incinerados. 
11.16 É expressamente vedada a participação de candidatos que forem parentes até 2º grau de 
membros das bancas examinadora ou organizadora.  
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11.17 A homologação do resultado deste Processo Seletivo  será efetuada por cargo ou por 
grupos, a critério da Prefeitura Municipal de Brunópolis; 
11.18 Ao Prefeito Municipal de Brunópolis  caberá a homologação do resultado final do Processo 
Seletivo  que será publicado no Quadro Mural da Prefeitura Municipal de Brunópolis, nos sites 
www.iobv.com.br, www.brunopolis.sc.gov.br e na Imprensa Local; 
11.19 Este Processo Seletivo  será valido  até a realização de Concurso Público Municipal para 
o preenchimento das vagas nele previstas; Não será fornecido ao candidato qualquer 
documento comprobatório de classificação no Processo Seletivo, valendo para esse fim, O 
Decreto de Homologação do Processo Seletivo; 
11.20 A aprovação do candidato neste Processo Seletivo  não implicará na obrigatoriedade da 
sua contratação, cabendo a Prefeitura Municipal de Brunópolis   o direito de preencher somente 
o número de vagas estabelecido neste edital; 
11.21 Todos os avisos e resultados do Processo Seletivo  serão publicados no “site” 
www.iobv.com.br; 
11.22 Fica delegada competência ao Instituto Barriga Verde para: 
� divulgar este Processo Seletivo  em site próprio; 
� elaborar, aplicar, julgar, corrigir e avaliar as provas objetivas; 
� julgar os pedidos de revisão e recursos previstos no Edital; 
� prestar informações sobre este Processo Seletivo; 
� divulgar os resultados de todas as etapas do Processo Seletivo. 
11.23 Os membros das Comissões Executora e de Coordenação e Fiscalização nomeadas para 
acompanhar o certame ficam impedidos de funcionar e serão substituídos se qualquer candidato 
inscrito for seu parente até 2º grau. 
11.24 Os casos não previstos, no que tange a realização deste Processo Seletivo  serão 
resolvidos, conjuntamente, pela  INSTITUTO BARRIGA VERDE e pela Prefeitura Municipal de 
Brunópolis  . 
11.25 São partes integrantes deste edital os seguintes anexos: Anexo I Quadro de Cargos e 
Vagas; Anexo II Atribuições dos cargos; Anexo III Conteúdo Programático, Anexo IV 
Requerimento Vaga PNE e Condição especial para realizar a prova; Anexo V Formulário para 
Interposição de Recursos. VI Ficha de Inscrição. 

 
Brunópolis   (SC), 01 de Abril de 2013. 

 
Ademil Antonio da Rosa  
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO I  
Quadro 1 

CARGOS, JORNADA DE TRABALHO, VAGAS, SALÁRIO MENSAL E PRÉ-REQUISITOS 
 

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO, DOS CARGOS, NÚMERO DE VAGAS, JORNADA SEMANAL DE 
TRABALHO, 

VENCIMENTOS E HABILITAÇÃO MÍNIMA PARA A POSSE E EXERCÍCO DOS CARGOS 
 

Identificação do Cargo 
Nº de 
Vagas 

Jornada 
Semanal 

de 
Trabalho 

Vencimentos 
R$ 

Habilitação Mínima para a 
Posse e Exercício do Cargo 

01. Motorista I (veículos pequenos) 01 +CR* 40 h/s 888,73 Alfabetizado e  possuir  CNH 
Categoria "B" 

02. Motorista II ( caminhão, transporte 
escolar) 

02 +CR* 40 h/s 

1.034,92 Alfabetizado/Possuir CNH 
categoria "D" e  Curso específico 
para motoristas de transporte 
escolar  

03. Operador de Máquina I 02+CR* 40 h/s 
888,73 Alfabetizado e possuir CNH 

Categoria "C" 

04. Operador de Máquina II 01+CR* 40 h/s 
1.034,92 Alfabetizado e possuir CNH 

Categoria "C" 
05. Vigia  01+CR* 40/h/s 666,55 Alfabetizado 

06. Agente Comunitário de Saúde 
(Conforme Microárea descrita no 
quadro 2)  

11+CR* 40 h/s 

678,00 Ensino Fundamental/ residir e se 
manter na micro-área de atuação 
(quadro 2) quando da ocupação 
da vaga   

07. Técnico em Enfermagem  02+ CR* 40 h/s 
1.192,78 Ensino Médio e Curso Técnico 

Em Enfermagem  

08. Técnico em Saúde Bucal  02+CR* 40 h/s 

1.338,96 Ensino Médio/Curso na área de 
atuação e Registro no CRO 
conforme art. 3º da Lei 
11.889/2008 

09.  Assistente Social  01+CR* 40 h/s 
2.550,44 Curso  Superior  em Serviço 

Social e registro no CRSS  

10. Fisioterapeuta  01+CR* 30 h/s 
2.550,44 Curso  Superior em Fisioterapia e 

registro no CREFITO  

11. Médico   01 +CR* 40 h/s 
2.550,44 Curso Superior em Medicina  e 

registro no CRM. 

12. Psicólogo  01 +CR* 40 h/s 
2.550,44 Curso Superior em Psicologia e 

registro no CRP 

13. Profissional de Educação Física  01 + CR* 20 h/s 
888,72 

 
Curso Superior em Educação 
Física e registro no órgão de 
classe. (CREF) 

 
 
CR*= Cadastro de Reserva  
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Quadro 2 

 Micro-Áreas de Atuação do Cargo Agente Comunitário de Saúde  

Microárea 01 
Rua Cândido Martins; Rua Vereador Fredolino Rossdeutscher; Rua Carlota Correa;Rua Joaquim 
Fontana; Rua 29 de dezembro;Linha Schnaider:Rio do Indio e Rondinha; 
 

Microárea 02 
Serraria Biazotto, Colônia Hempel e Galegos; 
 

Microárea 03 
Placa, Pizzato, Carazinho e Lageado dos Pereiras; 
 

Microárea 04 
Lageado dos Borba e Ramo Verde; 
 

Microárea 05 
Galegos Primon e Galegos; 
 

Microárea 06 
Entrada Marombas, Vila Weber, Área Industrial, BR e Rio dos Touros; 
 

Microárea 07 
Rua Eugênio Ribeiro Correa;Rua 29 de Dezembro;Avenida Palmares;Rua Selmo Heck;Rua 
Firmino Lisboa;Rua Joaquim Rosa; Rua Armindo Leobet e Rua Amandio Arendt; 
 

Microárea 08 
Aterrados, Santa Cruz e Rio do Pinto; 
 

Microárea 09 

Av Marombas, Rua Ignes Panisson;Rua São Sebastião;Rua Campos Novos;Rua Waldevino 
Custódio de Oliveira; Rua Laudelino Baldo;Rua Henrique May;Rua Avelino Maciel dos Santos;Rua 
Giovani Zampieri (Vila Galegos); 
 

Microárea 10 
Vila Brasília;Rua Giovani Zampieri(Vila Galegos);Rua Marino Longhi (Vila Aterrados);Avenida 
Marombas e Rua Luiz Longhi; 
 

Microárea 11 
Três Serrarias e Galegos Pires. 
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ANEXO II- ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 

QUATRO DE ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS PARA INVESTIDURA 

 CARGO ATRIBUIÇÕES ESCOLARIDADE 
E REQUISITOS 

Motorista I (veículos 
pequenos)  

Atividade de execução específica, de naturezas operacionais, 
abrangendo condução, manutenção e conservação de veículos 
motorizados no transporte oficial de passageiros e carga, e outras 
atividades correlatas. 

Alfabetizado CNH 
Categoria "B"  

Motorista II (caminhão, 
transporte escolar)  

Atividade de execução específica, de naturezas operacionais, 
abrangendo condução, manutenção e conservação de veículos 
motorizados no transporte oficial de passageiros e carga, e outras 
atividades correlatas. 

Alfabetizado/Possuir 
CNH categoria "D" e  
Curso específico para 
motoristas de 
transporte escolar 

Operador de Máquina I e II Atividade qualificada de menor grau de complexidade, de 
natureza repetitiva, abrangendo operação, manutenção e 
conservação de máquinas e equipamentos, e outras atividades 
correlatas. 

Alfabetizado CNH 
Categoria "C"  

Vigia Atividade de nível auxiliar, de natureza operacional e de menor 
grau de complexidade, abrangendo trabalhos de vigilância e 
outras atividades correlatas. 

Alfabetizado 

Agente Comunitário de Saúde  Realizar mapeamento de sua área de atuação; Cadastrar as 
famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; Identificar 
indivíduos e famílias expostas a situações de risco; Identificar áreas 
de risco; Orientar as famílias para utilização adequado dos serviços 
de saúde, encaminhando-as para consultas, exames e 
atendimentos médico e odontológico, quando necessário; Realizar 
ações e atividades, no nível de suas competências, nas área 
prioritárias da Atenção Básica; Realizar, por meio de visita 
domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua 
responsabilidade; Estar sempre bem informado, e informar aos 
demais membros da equipe, sobre a situação das famílias  
acompanhadas, particularmente aquelas em situações de risco; 
Desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase 
na promoção da saúde e na prevenção de doenças; Promover a 
educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações 
coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente, entre outras; 
Traduzir para a equipe de ESF a dinâmica social da comunidade, 
suas necessidades, potencialidades e limites; Identificar parceiros e 
recursos existentes nas comunidades que possam ser 
potencializados pelas equipes; Executar outras tarefas correlatas 
com a formação, com a função e com a área de atuação, 
colaborando para o permanente aprimoramento da prestação de 
serviços à população de acordo com  a  Lei Federal nº 

11.350/06. 

 Ensino Fundamental/ 
residir e se manter na 
micro-área de 
atuação quando da 
ocupação da vaga   

Técnico em Enfermagem Atividade técnica, na área de enfermagem, desenvolvidas junto 
ao indivíduo, família a comunidade visando à prevenção de 
doenças, promoção e recuperação da saúde, e outras atividades 
correlatas. 

Ensino médio completo 
e curso Técnico em 
Enfermagem  

Técnico em Saúde Bucal  
 

Atribuições de Acordo com a Lei 11.889 de 24 de 
Dezembro de 2008. Competem ao Técnico em Saúde Bucal, 

Ensino Médio/Curso 
na área de atuação e 
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sempre sob a supervisão do cirurgião-dentista, as seguintes 
atividades, além das estabelecidas para os auxiliares em 
saúde bucal:  
I - participar do treinamento e capacitação de Auxiliar em 
Saúde Bucal e de agentes multiplicadores das ações de 
promoção à saúde;  
II - participar das ações educativas atuando na promoção da 
saúde e na prevenção das doenças bucais;  
III - participar na realização de levantamentos e estudos 
epidemiológicos, exceto na categoria de examinador;  
IV - ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção 
das doenças bucais por meio da aplicação tópica do flúor, 
conforme orientação do cirurgião-dentista;  
V - fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação 
técnica definida pelo cirurgião-dentista;  
VI - supervisionar, sob delegação do cirurgião-dentista, o 
trabalho dos auxiliares de saúde bucal;  
VII - realizar fotografias e tomadas de uso odontológicos 
exclusivamente em consultórios ou clínicas odontológicas;  
VIII - inserir e distribuir no preparo cavitário materiais 
odontológicos na restauração dentária direta, vedado o uso de 
materiais e instrumentos não indicados pelo cirurgião-dentista;  
IX - proceder à limpeza e à anti-sepsia do campo operatório, 
antes e após atos cirúrgicos, inclusive em ambientes 
hospitalares;  
X - remover suturas;  
XI - aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, 
manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos;  
XII - realizar isolamento do campo operatório;  
XIII - exercer todas as competências no âmbito hospitalar, bem 
como instrumentar o cirurgião-dentista em ambientes clínicos e 
hospitalares.  
§ 1o  Dada a sua formação, o Técnico em Saúde Bucal é 
credenciado a compor a equipe de saúde, desenvolver 
atividades auxiliares em Odontologia e colaborar em 
pesquisas. 

Registro no CRO 
conforme art. 3º da 
Lei 11.889/2008 

Assistente Social  Planeja e executa atividades que visam a assegurar o 
processo de melhoria da qualidade de vida, bem como 
busca garantir o atendimento das necessidades básicas das 
classes populares e dos Segmentos sociais mais 
vulneráveis às crises sócio-econômicas, e outras atividades 
correlatas. 
 

Curso Superior em 
Serviço Social e 
registro no órgão de 
classe 

Fisioterapeuta  Atendem pacientes e clientes para prevenção, habilitação e 
reabilitação de pessoas utilizando protocolos e procedimentos 
específicos de fisioterapia, terapia ocupacional e ortoptia . 
Habilitam pacientes e clientes; realizam diagnósticos 
específicos; analisam condições dos pacientes e clientes. 
Orientam pacientes, clientes, familiares, cuidadores e 
responsáveis; avaliam baixa visão; ministram testes e 

Curso Superior em 
Fisioterapia e registro 
no órgão de classe  
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tratamentos ortópticos no paciente. Desenvolvem programas 
de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; 
exercem atividades técnico-científicas; administram recursos 
humanos, materiais e financeiros e executam atividades 
administrativas.Todas as atribuições do profissional 
fisioterapeuta  serão exercidas de acordo  com o Programa 
NASF.  

Médico  Atividade de natureza especializada, de grande complexidade, 
envolvendo supervisão, planejamento, coordenação, 
programação e execução de atividades pertinentes à defesa, 
proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, e 
outras atividades correlatas. 

Curso Superior em 
Medicina e registro no 
órgão de classe  

Psicólogo  
 

Realizar estudos e apresentar diagnóstico em pacientes com 
distúrbios psicológicos, procurando ajustá-los ao meio, bem 
como assessorar o Setor de Pessoal no processo de avaliação 
de desempenho dos servidores públicos, com palestras 
motivacionais, e outras atividades correlatas. 

Curso Superior em 
Psicologia e registro no 
órgão de classe  

Profissional de Educação 
Física  

Desenvolver atividades de suas competências com a 
população atendida  nas suas diversas manifestações - 
ginástica, exercícios físicos, desportos, jogos, lutas, capoeira, 
artes marciais, danças, atividades rítmicas, expressivas e 
acrobáticas, musculação, lazer, recreação, reabilitação, 
ergonomia, relaxamento corporal, ioga, exercícios 
compensatórios à atividade laboral e do cotidiano e outras 
práticas corporais -, tendo como propósito prestar serviços que 
favoreçam o desenvolvimento da educação e da saúde, 
contribuindo para a capacitação e/ou restabelecimento de 
níveis adequados de desempenho e condicionamento 
fisiocorporal dos seus beneficiários, visando à consecução do 
bem-estar e da qualidade de vida, da consciência, da 
expressão e estética do movimento, da prevenção de doenças, 
de acidentes, de problemas posturais, da compensação de 
distúrbios funcionais, contribuindo ainda, para consecução da 
autonomia, da auto-estima, da cooperação, da solidariedade, 
da integração, da cidadania, das relações sociais e a 
preservação do meio ambiente, observados os preceitos de 
responsabilidade, segurança, qualidade técnica e ética no 
atendimento individual e coletivo. 
 

Curso Superior em 
Educação Física e 
registro no órgão de 
classe. (CREF) 
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ANEXO III- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

CARGOS DE NÍVEL ALFABETIZADO – 10 questões 
 

Prova de Conhecimentos Gerais – 5 Questões: 
LÍNGUA PORTUGUESA – 5 Questões: 
Demonstrar Domínio da língua escrita, Leitura e Interpretação de Textos Interpretação de texto;  Alfabeto – Vogais e 
Consoantes;  Maiúsculas e Minúsculas; Separação de sílabas;  Ditongos, tritongos, Hiato, Dígrafo, Aumentativo e 
Diminutivo;  Masculino e Feminino (artigos);  Sinônimo e Antônimo;  Plural e Singular;  encontros vocálicos; 
encontros consonantais; dígrafos; sílabas; tonicidade das sílabas. Noções de tempos verbais: presente, passado e 
futuro. Noções de pronomes pessoais e possessivos. Reconhecimento de frases corretas e incorretas. 
Bibliografia Sugerida: 
CUNHA, Celso e CINTRA, Luis Filipe Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 5ª. Ed. 2010. 
FERREIRA, A. B. de H. Novo Aurélio século XXI: o dicionário da língua portuguesa. R. J: Nova Fronteira, 1999. 
Médicas, 1995. 
Livros didáticos da Língua Portuguesa de 1ª a 4ª série do ensino fundamental.  
Outras Gramáticas Normativas. 
 
Prova de Conhecimentos Específicos – 05 Questões: 
 
Motorista I e II 
Noções do Código de Trânsito Brasileiro, Resoluções, Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos 
órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito; Direção defensiva;  Noções gerais de circulação e conduta; 
Noções de mecânica de autos;  Manutenção e Limpeza de veículos;  Equipamento de Proteção Individual, Noções 
de prevenção de acidentes, funcionamento e Manejo do equipamento utilizado; Noções de segurança; 
Conhecimentos básicos de normas de higiene no ambiente de trabalho, conservação, limpeza e guarda de 
materiais sob sua responsabilidade; Execução de atividades afins, observando se a pratica do dia a dia.  Noções de 
Hierarquia e relações humanas no trabalho e noções de segurança e equipamentos de segurança no trabalho; 
Noções de Primeiros Socorros ética e cidadania.; Conhecimento teórico de primeiros socorros, restrito apenas às 
exigências do Contran ou órgão regulamentador de trânsito; Estatuto do Servidor e Lei Orgânica Municipal de 
Brunópolis   e  outros conceitos inerentes as atribuições do cargo. 
Prática de direção veicular: Condução de veículos da espécie; manobras; conhecimentos sobre os instrumentos 
do painel de comando; manutenção; sinalização de trânsito; manutenção do veículo; direção e operação veicular de 
máquinas leves e pesadas motorizadas e não motorizadas.  
Bibliografia Sugerida 
BRASIL, Código de Trânsito Brasileiro atualizado. 
Outras a critério do candidato, podendo ser quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos especificados. 
 
 
Operador de Máquina I e II 
Noções do Código de Trânsito Brasileiro, Resoluções, Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos 
órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito; Direção defensiva;  Noções gerais de circulação e conduta; . 
Noções de mecânica. Conhecimento a respeito de máquinas tipo: Esteira, trator de pneus, perfuratrizes, 
basculantes, escavadeiras, motoniveladoras, retro-escavadeira, escavadeira hidráulica e outras máquinas similares. 
Manuseio de volante, alavanca de comando, acionamento de pedais. Noções de proteção ao meio ambiente e 
cidadania. Direção defensiva. Mecânica básica. Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e 
equipamentos. Noções de Primeiros Socorros: papel do socorrista, parada cardiorespiratória, hemorragias, 
ferimentos, entorses, luxações e fratura, distúrbios causados pelo calor, choque elétrico, mordidas e picadas de 
animais, transporte de pessoas acidentadas, corpos estranhos no organismo. Noções de segurança do trabalho: 
acidentes do trabalho, conceitos, causas e prevenção; normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos 
de proteção. Normas básicas de higiene, pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. EPIs – Equipamentos 
de Proteção Individual. Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço 
público; regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas 
de trabalho; Zelo pelo patrimônio público; Noções de prevenção de acidentes de trabalho e incêndio; 
Conhecimentos básicos de normas de higiene no ambiente de trabalho, conservação, limpeza e guarda de 
materiais sob sua responsabilidade; Execução de atividades afins, observando se a pratica do dia a dia. Lei 
Orgânica e Estatuto do Servidor Público de Monte Carlo e outras conteúdos inerentes as atribuições do cargo e a 
execução das atividades que o mesmo exige.. 
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prática de direção veicular: Condução de veículos da espécie; manobras; conhecimentos sobre os instrumentos 
do painel de comando; manutenção; sinalização de trânsito; manutenção do veículo; direção e operação veicular de 
máquinas leves e pesadas motorizadas e não motorizadas. 
Bibliografia Sugerida 
BRASIL, Código de Trânsito Brasileiro atualizado. 
Outras a critério do candidato, podendo ser quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos especificados. 
 
Vigia  
Comportamento Social e Ético nas Relações Humanas: Princípios éticos aplicados aos serviços de porteiro e vigia. 
Relacionamento interpessoal no trabalho. Postura e conduta profissional: estímulo e motivação. Cidadania; Lixo: 
tipos, origem, tratamento, coleta seletiva e descarte. Portaria: definição, caracterização e finalidades. A equipe da 
portaria: suas responsabilidades e atribuições. Estrutura e organização. Sistemas: hidráulico, elétrico, gás, elevador. 
O ambiente de trabalho. Integração e trabalho em equipe. Planejamento e administração do tempo: priorização das 
atividades, essencial, importante, acidental. Saúde e segurança no trabalho: instalações físicas e equipamentos. 
Equipamentos e utensílios utilizados no desenvolvimento das atividades. Acidentes de trabalho: conceito, causas e 
conseqüências. Equipamentos de Proteção Individual (EPI): uniformes, calçados, luva, entre outros. Ergonomia. 
Procedimentos em situações de emergência:- falta de água; - falta de energia elétrica; - vazamento de gás; - 
interfone quebrado; - alagamentos; - entre outros. Prevenção e combate a princípios de incêndio. Órgãos de 
atendimento de emergência (polícia, bombeiro, guarda municipal, entre outros). Sistemas integrados de segurança. 
Operação e monitoramento de sistemas integrados de segurança. Telefones e interfones. Comunicação: elementos 
básicos e tipos de linguagem. Tipos de atendimento: presencial, telefônico e pelo interfone. Atendimento a pessoas 
com necessidades especiais: - pessoas com deficiência; - obesos; - idosos; - gestantes; - cardíacos; - entre outros. 
A importância da identificação de visitantes e clientes. Observação "in loco". Técnicas de abordagem de pessoas e 
veículos. Qualidade na prestação de serviços. Tipos de controle de acesso: manual e informatizado. Controle da 
entrada e saída de mercadorias, pessoas e veículos. Modos operantes: principais delitos que ocorrem. Normas de 
segurança interna. Vistoria de veículos. Técnicas de manutenção do patrimônio.  Documentos para registro e 
controle: livro de ocorrência, livro protocolo de correspondência, relatórios, formulários, cadastros. Técnicas de 
constatação de irregularidades. Acompanhamento de serviços terceirizados e prestadores de serviços. Conferência 
de documentos. Controle de atividades nas áreas comuns. Regras de comportamento no ambiente de trabalho; 
regras de hierarquias no serviço público; e outros conceitos inerentes as atribuições do cargo. 
Bibliografia Sugerida: a critério do candidato, podendo ser quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos 
especificados. 
 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL – 25 questões 
 
Prova de Conhecimentos Gerais – 10 Questões: 
 
LÍNGUA PORTUGUESA – 5 Questões: 
Interpretação de Textos – Língua escrita objetiva e suas formas;  Fonética e Fonologia, Ortografia, classe estrutura 
e formação de palavras, frase, oração, período, pontuação, derivação e composição, substantivo, adjetivo, 
pronome, verbo, artigo, numerais, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, o período e sua construção, sujeito, 
predicado,  oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, acentuação gráfica, figuras de sintaxe, figuras de linguagem, 
noções de versificação, literatura brasileira; Gêneros literários e discursivos. Ortografia oficial – novo acordo 
ortográfico  
Bibliografia Sugerida 
CUNHA, Celso e CINTRA, Luis Filipe Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 5ª. Ed. 2010. 
FERREIRA, A. B. de H. Novo Aurélio século XXI: o dicionário da língua portuguesa. R. J: Nova Fronteira, 1999. 
Médicas, 1995. 
Outros Livros de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental -   até 8ª série 
Outras Gramáticas Normativas. 
GERAIS E ATUALIDADES – 5 Questões: 
Aspectos sócio-econômicos, geográficos, históricos e político do mundo, do  Brasil, de Santa Catarina, e do 
Município de Brunópolis  . Noções gerais sobre a vida econômica, social, política e cultural. Informações atuais de 
ampla divulgação na imprensa sobre esses aspectos no Estado de Santa Catarina e no Brasil; Cidadania: 
Conhecimentos básicos sobre política, direitos humanos, meio-ambiente e saúde. 
Bibliografia Sugerida: a critério do candidato, podendo ser quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos 
especificados. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Prova de Conhecimentos Específicos – 15 Questões: 
 
Agente Comunitário de Saúde  
Noções Básicas sobre Saúde e Saneamento: Saúde física, mental e social; Higiene na prevenção das doenças; 
Necessidades nutricionais; Amamentação; Medidas profiláticas (tipos de vacinas e soros); Importância da 
Imunidade e tipos de Imunidade; Tipos de doenças adquiridas; Vírus e principais viroses; Bactérias patogênicas 
(principais doenças bacterianas); Doenças sexualmente transmissíveis; Doenças parasitárias; Epidemiologia 
(epidemia, endemia e pandemia); Qualidade de vida (prevenindo a hipertensão e a diabete); Planejamento familiar 
(métodos contraceptivos); Noções de primeiros socorros; SUS (Sistema Único de Saúde) – importância e 
finalidades – Lei Federal 8.080/90; Lei  nº 11.350/2006.PSF (Programa Saúde da Família) – objetivos, método de 
trabalho, expectativas, saúde da mulher, saúde do idoso - Constituição Federal no que diz respeito à saúde. - 
Noções de Hierarquia e relações humanas no trabalho e noções de segurança e equipamentos de segurança no 
trabalho; Noções de ética e cidadania e  outros conceitos inerentes as atribuições do cargo. Informática Básica, Lei 
Orgânica e Regime Jurídico único de Monte Carlo. 
Bibliografia Sugerida: 
Livro “O Trabalho do Agente Comunitário de Saúde”, clique no link abaixo:  
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd09_05a.pdf 
Lei nº 11.350, de 05/10/2006, para acessar a lei clique no link abaixo: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11350.htm 
Mulher. Programa de controle do câncer de colo uterino e do câncer cérvico-uterino e de mama. 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria Executiva. Coordenação de saúde da Mulher. Serviço de assistência a saúde 
da mulher. Assistência ao Planejamento Familiar. Brasília, 1996. 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Fundação nacional de Saúde. Centro Nacional de Epidemiologia. Guia de Vigilância 
Epidemiológica. Brasília, 1998. Capitulo 5.8 – Doenças Diarréicas. 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Cadernos de Atenção básica 7. Hipertensão arterial sistêmica e diabete mellitus-
protocolo. Brasília, 2001 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Políticas da Saúde. Viver mais e melhor. Um guia completo para você 
melhorar sua saúde e qualidade de vida. Brasília, 1999. 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Fundação Nacional de Saúde. Centro Nacional de Saúde. Centro nacional de 
Epidemiologia. Doenças infecciosas e parasitas. Aspecto clínico, vigilância epidemiológica e medida de montrole. 
Guia de bolso. Brasília, 1999. 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretarias de Políticas de Saúde. Coordenação Nacional de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis e Aids. Manual de controle das doenças sexualmente transmissíveis. Brasília, 3 ed. 1999. 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Assistência a Saúde. Coordenação de saúde da Comunidade. Saúde da 
família: uma estratégia para a reorientação do modelo assistencial. Brasília, 1997. 
BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, da Saúde.  
BRASIL, Legislação Federal, Leis Federais nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90.  
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria MS/GM nº 373 de 27 de fevereiro de 2002, Regionalização da Assistência à 
Saúde: Aprofundando a descentralização com eqüidade no acesso.   
BRASIL, Ministério da Saúde. Carta dos direitos dos usuários da saúde. 2° edição. 2007  
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 648, de 28 de março de 2006. Brasília, Política Nacional de 
Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o 
Programa Saúde da Família e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Disponível em 
http://www.saude.gov.br/dab. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização: 
documento base para gestores e trabalhadores do SUS – 2ª edição Brasília - Ministério da Saúde, 2004.  
BRASIL. Ministério da Saúde. O Trabalho do Agente Comunitário de Saúde (Manual). Departamento de Atenção 
Básica, 2000.  
BRASIL. Ministério da Saúde. Guia Prático do Programa Saúde da Família: manual de orientação sobre o programa 
de saúde da família. Departamento da Atenção Básica. Brasília, 2001.  
BRASIL – Portaria/ GM Nº 399 de 22/02/2006. Ministério da Saúde. Pacto pela Vida, em Defesa do SUS e de 
Gestão. Disponível em http://www.saude.gov.br/dab 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Nacional de Assistência à Saúde. ABC do SUS: doutrinas e princípios – O 
que há de novo na saúde? Brasília, 1990.  
BRASIL, Ministério da Saúde. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS: NOAS 01/2002/DOU: 28/02/2002.  
BRASIL, Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde. Doenças Infecciosas e Parasitárias - Guia de 
Bolso, 5ª ed. Ampliada – série B, 2005. http://www.saude.gov.br/svs>  
ROUQUAYROL, M.Z. Epidemiologia & Saúde. 6ª ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2003. 
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CARGOS DE NÍVEL MÉDIO – 25 questões 
 
Prova de Conhecimentos Gerais – 10 Questões: 
 
LÍNGUA PORTUGUESA – 5 Questões: 
Interpretação de Textos – Língua escrita objetiva e suas formas;  Fonética e Fonologia, Ortografia, classe estrutura 
e formação de palavras, frase, oração, período, pontuação, derivação e composição, substantivo, adjetivo, 
pronome, verbo, artigo, numerais, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, o período e sua construção, sujeito, 
predicado,  oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, acentuação gráfica, figuras de sintaxe, figuras de linguagem, 
noções de versificação, literatura brasileira; Gêneros literários e discursivos. Ortografia oficial – novo acordo 
ortográfico.  
Bibliografia Sugerida 
ANDRÉ, Hildebrando A de. Gramática ilustrada. 4. ed. São Paulo: Moderna, 1990.  
CUNHA, Celso e CINTRA, Luis Filipe Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 5ª. Ed. 2010. 
CEGALLA, Domingos Paschoal.  Novíssima gramática da língua portuguesa. 26. Ed. São Paulo: Companhia  
Editora Nacional. 1985.  
FERREIRA, A. B. de H. Novo Aurélio século XXI: o dicionário da língua portuguesa. R. J: Nova Fronteira, 1999. 
Médicas, 1995. 
ROCHA LIMA, Carlos Henrique da. Gramática normativa da língua portuguesa. 26. Ed. Rio de Janeiro: José  
Olympio, 1985.  
Livros didáticos de Língua Portuguesa para o ensino médio. 
Outras Gramáticas Normativas. 
GERAIS E ATUALIDADES – 5 Questões: 
Aspectos sócio-econômicos, geográficos, históricos e político do mundo e do Brasil, de Santa Catarina, e do 
Município de Brunópolis  . Noções gerais sobre a vida econômica, social, política e cultural. Informações atuais de 
ampla divulgação na imprensa sobre esses aspectos no Estado de Santa Catarina e no Brasil; Cidadania: 
Conhecimentos básicos sobre política, direitos humanos, meio-ambiente e saúde. 
Bibliografia Sugerida: a critério do candidato, podendo ser quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos 
especificados. 
 
ESPECÍFICOS DO CARGO – 15 questões 
 
Técnico em Enfermagem   
Código de ética do profissional de 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, desinfecção e esterilização uso de aparelhos e utensílios Saúde 
Pública e saneamento básico Conhecimentos sobre: Hipercalcemia; Cianose;Tuberculose pulmonar e seu 
tratamento; Pneumonias; Varizes esôfago – gástricas; Rubéola; Alcalose respiratórias; Parada cardiorrespiratória; 
Meningite; 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 respiratórios, cardiológicos, diabetes mellitus, hipertensão 
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; 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; Locais e forma de 
administração de medicamentos; Sintomas em parada cardiorrespiratória,  choque; Doenças sexualmente 
transmissíveis; 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 
sobre Saúde e Saneamento; Necessidades nutricionais; Amamentação; Medidas profiláticas (tipos de vacinas e 
soros); Importância da Imunidade e tipos de Imunidade; Tipos de doenças adquiridas; Vírus e principais viroses; 
Bactérias patogênicas (principais doenças bacterianas); Doenças parasitárias; Epidemiologia (epidemia, endemia e 
pandemia); Qualidade de vida (prevenindo a hipertensão e a diabete); Humanização do atendimento; Noções de 
primeiros socorros; SUS (Sistema Único de Saúde) – importância e finalidades – - Estratégia Saúde da Família – 
conceitos, funções e atribuições -  Lei Federal 8.080/90; Lei  nº 11.350/2006. e outros conceitos inerentes as 
atribuições do cargo.  
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Técnico em Saúde Bucal  
Métodos e técnicas para educação em saúde bucal, individual e coletiva; Noções de planejamento e avaliação das 
ações educativas;Técnicas de escovação e aplicação de flúor; Ações básicas de promoção à saúde bucal; Relação 
dos profissionais da saúde com as pessoas portadores de deficiências; Qualidade na prestação dos serviços na 
área da saúde; Anatomia bucal e dental; Noções de microbiologias oral; Fatores de risco ao aparecimento e 
desenvolvimento de doenças bucais; Principais doenças infecto-contagiosas e crônicas; Higiene e profilaxia: saúde 
bucal, higiene pessoal e ambiental; Placa bacteriana e método do controle da placa bacteriana; Ficha clínica e 
anotação dentária; Atendimento ao público; Ergonomia e riscos ocupacionais em odontologia; Equipamentos, 
materiais e instrumentais odontológicos; Noções de primeiros socorros; Conhecimentos básicos das estruturas 
anatômicas da cabeça e pescoço, tecidos moles da cavidade bucal e demais componentes do aparelho 
estomatognático; Conhecimento da fisiologia da mastigação e deglutição; Reconhecimento da dentição permanente 
e temporária através da representação gráfica e numérica; Características gerais e idade de irrupção dentária; 
Morfologia da dentição; Noções gerais de microbiologia; Meios de proteção de infecção na prática odontológica; 
Meios de contaminação de hepatite, Aids, tuberculose, sífilis e herpes; Formação e colonização da placa 
bacteriana;  SUS (Sistema Único de Saúde) – importância e finalidade; Lei Federal n.º 8.080/90 e Lei n.º 
11.350/2006  Noções de assepsia e antissepsia. Procedimentos práticos de desinfecção e esterilização no 
consultório. Noções básicas de saúde bucal. Manipulação e conservação dos materiais dentários utilizados em 
procedimentos de prevenção e dentística.  
 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 
Prova de Conhecimentos Gerais – 10 Questões: 
 
LÍNGUA PORTUGUESA – 5 Questões: 
Interpretação de Textos – Língua escrita objetiva e suas formas;  Fonética e Fonologia, Ortografia, classe estrutura 
e formação de palavras, frase, oração, período, pontuação, derivação e composição, substantivo, adjetivo, 
pronome, verbo, artigo, numerais, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, o período e sua construção, sujeito, 
predicado,  oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, acentuação gráfica, figuras de sintaxe, figuras de linguagem, 
noções de versificação, literatura brasileira; Gêneros literários e discursivos. Ortografia oficial – novo acordo 
ortográfico.  
Bibliografia Sugerida 
ANDRÉ, Hildebrando A de. Gramática ilustrada. 4. ed. São Paulo: Moderna, 1990.  
CUNHA, Celso e CINTRA, Luis Filipe Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 5ª. Ed. 2010. 
CEGALLA, Domingos Paschoal.  Novíssima gramática da língua portuguesa. 26. Ed. São Paulo: Companhia  
Editora Nacional. 1985.  
FERREIRA, A. B. de H. Novo Aurélio século XXI: o dicionário da língua portuguesa. R. J: Nova Fronteira, 1999. 
Médicas, 1995. 
ROCHA LIMA, Carlos Henrique da.  Gramática normativa da língua portuguesa. 26. Ed. Rio de Janeiro: José  
Olympio, 1985.  
Livros didáticos de Língua Portuguesa para o ensino médio. 
Outras Gramáticas Normativas. 
GERAIS E ATUALIDADES – 5 Questões: 
Aspectos sócio-econômicos, geográficos, históricos e político do mundo e do Brasil, de Santa Catarina, e do 
Município de Brunópolis  . Noções gerais sobre a vida econômica, social, política e cultural. Informações atuais de 
ampla divulgação na imprensa sobre esses aspectos no Estado de Santa Catarina e no Brasil; Cidadania: 
Conhecimentos básicos sobre política, direitos humanos, meio-ambiente e saúde. 
Bibliografia Sugerida: a critério do candidato, podendo ser quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos 
especificados. 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 15 Questões: 
 
Assistente Social   
Código de ética profissional do assistente social. Conhecimentos básicos da legislação inerente aos serviços de 
assistência social na administração municipal, conforme consta da Constituição Federal, na Lei Orgânica da 
Assistência Social, na Lei 12.435, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na legislação municipal específica 
para a assistência social. Atuação dos conselhos municipais cuja instituição e atribuições sejam voltadas a 
atividades sociais; noções inerentes aos programas de assistência social pública, junto aos idosos, às crianças; 
conhecimentos das estruturas públicas de assistência social; atividades possíveis de execução junto às 
comunidades, objetivando melhorias de qualidade de vida dos indivíduos. Conhecimentos básicos inerentes à área 
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de atuação, do conjunto de atribuições do cargo, do serviço público e de servidores públicos municipais.  Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS). Medidas sócio-educativas, reinserção social, liberdade assistida e prestação 
de serviços. Direitos Humanos éticos e cidadania: Lei nº. 11.340, de 07 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha). Lei 
de Regulamentação da profissão do Assistente Social; Política Nacional do Idoso;  Estatuto das Pessoas com 
Deficiência.  Sistema único de Assistência Social – SUAS, Programas, serviços e metodologia do Centro de 
Referência de Assistência Social – CRAS,  Programas, serviços e metodologia do centro de referência 
especializado de Assistência Social – CREAS. Noções de Informática Básica; Constituição Federal - Dos Direitos e 
Garantias Fundamentais: Direitos e deveres individuais e coletivos; Direitos Sociais; Nacionalidade e Cidadania e 
Outros conhecimentos inerentes as atribuições do cargo. 
Bibliografia sugerida: 
ABREU, Marina Maciel. Serviço Social e a organização da  cultura: perfis pedagógicos da prática profissional. São 
Paulo: Cortez, 2002.  
BATISTA, Myrian Veras. Planejamento Social: intencionalidade e instrumentação. São Paulo: Veras Editora; Lisboa: 
CPIHTS, 2000.  
____________________. Investigação em Serviço Social. São Paulo: Veras Editora: CPIHTS, 2006.  
Código de Ética do Assistente Social e a Lei n. 8662/93.  
IAMAMOTO, Marilda Vilela. O Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e formação profissional. São Paulo: 
Cortez, 2005. (primeira parte).  
PEREIRA, Potyara A. P. Política Social Temas & Questões. São Paulo: Cortez, 2008.  
Revista Serviço Social & Sociedade. Ano XXVIII. Junho de 2007. Gestão Pública. São Paulo: Cortez, 2007.  
BRASIL. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e Adolescente e dá outras 
providências.  
BRASIL. Lei nº 11340 de 07 de agosto de 2006 - Lei Maria da Penha.   
BRASIL. Lei n. 8742 de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social. Dispõe sobre a organização 
da assistência social e dão outras providencias.  
BRASIL. Lei 12.435 de 06 de julho de 2011. Altera a Lei 8.742  
BRASIL. Lei n. 10. 741, de 01 de outubro de 2003. Dispõe sobre Estatuto do Idoso e dá outras providencias.  
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social (CREAS) - guia de orientação n.1. Disponível em: < www.mds.gov.br >   
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. Orientações técnicas para o Centro de  Referencia de 
Assistência Social. Disponível em: < www.mds.gov.br >  
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. Política Nacional de Assistência Social- PNAS/2004, 
Brasília, 2004.  
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. Sistema Único de Assistência Social. Norma Operacional 
Básica - NOB/SUAS. Brasília, julho, 2005. 
- BRASIL. Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994 e alterações. 
- Conselho Regional de Serviço Social - CRESS - Coletânea de Leis. POA (Lei de Regulamentação da Profissão do 
Assistente Social. 
 Livros Técnicos/Específicos da Área. 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil – Com as Emendas Constitucionais. (Dos Direitos e 
Garantias Fundamentais – Art. 5° a 11. Da nacionalidade – Art. 12 e 13. Da Organização do Estado – Art. 29 a 41. 
Da Organização dos Poderes – Art. 44 a 75). 
- Informática: Ajuda eletrônica integrada aos Programas básicos de informática. Microsoft Office 2007.  
Outras a critério do candidato, podendo ser quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos especificados. 
 
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.  Informática Básica, Noções de ética e cidadania, Informática básica, Lei Orgânica e Estatuto 
do Servidor Papanduva. Constituição Federal - Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e deveres individuais e coletivos; 
Direitos Sociais; Nacionalidade e Cidadania e. Outros conhecimentos inerentes as atribuições do cargo. 
Bibliografia sugerida: 
Organização dos Serviços de Saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: princípios e diretrizes do SUS, controle social – 
organização da gestão do SUS, financiamento do SUS, legislação do SUS, normalização complementar do SUS. . Processo 
saúde – doença.   Noções de saneamento básico.  Doenças transmissíveis evitáveis por vacinação.  Doenças endêmicas no 
Brasil.   Política Nacional de Humanização.  
BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, da Saúde.  
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BRASIL, Legislação Federal, Leis Federais nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90.  
BRASIL, Ministério da Saúde. Carta dos direitos dos usuários da saúde. 2° edição. 2007  
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 648, de 28 de março de 2006. Brasília, Política Nacional de Atenção Básica, 
estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família e o 
Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Disponível em http://www.saude.gov.br/dab. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização: documento base para 
gestores e trabalhadores do SUS – 2ª edição Brasília - Ministério da Saúde, 2004.  
BRASIL. Ministério da Saúde. Guia Prático do Programa Saúde da Família: manual de orientação sobre o programa de saúde da 
família. Departamento da Atenção Básica. Brasília, 2001.  
BRASIL – Portaria/ GM Nº 399 de 22/02/2006. Ministério da Saúde. Pacto pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão. Disponível 
em http://www.saude.gov.br/dab 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Nacional de Assistência à Saúde. ABC do SUS: doutrinas e princípios – O que há de 
novo na saúde? Brasília, 1990.  
BRASIL, Ministério da Saúde. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS: NOAS 01/2002/DOU: 28/02/2002.  
BRASIL, Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde. Doenças Infecciosas e Parasitárias - Guia de Bolso, 5ª ed. 
Ampliada – série B, 2005. http://www.saude.gov.br/svs> http://www.saude.gov.br/svs 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil – Com as Emendas Constitucionais. (Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais – Art. 5° a 11. Da nacionalidade – Art. 12 e 13. Da Organização do Estado – Art. 29 a 41. Da Organização dos 
Poderes – Art. 44 a 75). 
DELIBERATO C. P. Paulo C. P. Fisioterapia Preventiva, 1ª Edição, Editora Manole, 2002. 
DUTTON, Mark. Fisioterapia Ortopédica - Exame , Avaliação e Intervenção - Referência Rápida, Editora Atmed, 2006. 
Guyton, Arthur; Hall, John. Tratado de fisiologia médica. 11ª edição,  Editora Elsevier, 2006. 
LENT, Roberto. Cem bilhões de neurônios-Conceitos Fundamentais em Neurociência. 2ª. Edição, Editora Atheneu, 2010. 
Livros Técnicos/Específicos da Área. 
MACHADO, Maria da Glória. Bases da Fisioterapia Respiratória : Terapia Intensiva e Reabilitação, 1ª. Edição, Editora 
Guanabara Koogan , 2007. 
REGENGA, Moraes Regina Maria. Fisioterapia em Cardiologia da UTI a Reabilitação, Editora Roca, 2000. 
SARMENTO, George Jerre. Fisioterapia Respiratória no paciente crítico- Rotinas clínicas.Editora Manole, 3ª. Edição , 2010.  
SIZINIO, Herbet. Ortopedia e traumatologia principios e praticas.4ª. edição, Editora Artmed, 2009. 
SMITH, Laura. Cinesiologia Clinica de Brunnstrom, 1ª edição - Editora: MANOLE 
UNPHRED, Darcy Ann. Reabilitação Neurologica, 4 edição, Editora Manole, 2004. 
WILKINS, STOLLER & KACMARECK.Egan - Fundamentos da Terapia Respiratória – 9ª ed., Elservier, 2009. 
Livros Técnicos/Específicos da Área. 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil – Com as Emendas Constitucionais. (Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais – Art. 5° a 11. Da nacionalidade – Art. 12 e 13. Da Organização do Estado – Art. 29 a 41. Da Organização dos 
Poderes – Art. 44 a 75). 
 
Médico  
1. Organização dos Serviços de Saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: princípios e diretrizes do SUS, controle 
social – organização da gestão do SUS, financiamento do SUS, legislação do SUS, normalização complementar do 
SUS.   
2. Processo saúde – doença.   
3. Noções de saneamento básico.   
4. Doenças transmissíveis evitáveis por vacinação.  
5. Doenças endêmicas no Brasil.   
6. Noções de vigilância epidemiológica.   
7. Modelo assistencial e financiamento. 2 
8. Planejamento e programação local de saúde.  
9. Política Nacional de Humanização.  
10. Sistemas de Informação em Saúde.  
11. Doenças de Notificação Compulsória. 
12. Sistema SUS 
13. Políticas públicas de saúde no Brasil 
Exames de imagem; Cardiologia: Angina Pectoris, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial sistemática; 
Pneumologia: pneumonia, broncopneumonia, doença pulmonar obstrutiva crônica; Hematologia: anemias, leucoses 
e linfomas. Gastroenterologia: esofagite, gastrite, úlcera péctica, doenças inflamatórias intestinais, pancreatite, 
cirrose hepática; Doenças da tireóide; Urgências clínicas: ICC; edema agudo do pulmão, crise hipertensiva e 
pressão alta, asma brônquica, hemorragia digestiva alta, insuficiência hepática, IRA, cólica renal, embolia. . - 
Endocrinologia: diabetes melitus tipo 1 e 2, doenças da tireóide, distúrbios do eixo hipotálamo-hipófiseadrenal; - 
Nefrologia: malformações e infecções do trato urinário, litíase urinária; Cardiologia: hipertensão arterial sistêmica, 
insuficiência cardíaca congestiva, endocardite infecciosa, taquiarritmias, bradiarritmias, doença arterial coronariana; 
- Dermatologia: infecções e neoplasias cutâneas, doenças auto-imunes que acometem a pele e anexos; Imunologia: 
doenças reumáticas;  - Pneumologia: infecções e neoplasias do trato respiratório, doença pulmonar obstrutiva 
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crônica, asma brônquica; - Infectologia: doenças sexualmente transmissíveis, vacinação, profilaxia anti-rábica; - 
Hematologia: anemias carenciais, anemias hemolíticas, leucoses; - Nutrologia: obesidade, anorexia nervosa, 
bulimia, desnutrição; - Gastroenterologia: doenças pépticas, neoplasias do trato digestivo, hepatites, etilismo; - 
Intoxicação e envenenamento; - Adinamia circulatória aguda; - Insuficiência respiratória aguda; - Restauração 
Hemodinâmica; - Politraumatismo; - Abdômen agudo; - Estado de inconsciência; - Queimaduras; - Distúrbios 
hedroeletrolíticos e ácidos-básicos; - Enfermidades do aparelho geritourinário; - Doenças reumáticas; - Doenças 
Sexualmente transmissíveis; - Doenças infecto-contagiosas e parasitórias; - Doenças neurológicas; - Avitaminoses; 
- Ortopedia; - Noções gerais de Epidemiologia das doenças infecto-contagiosas; - Noções gerais de Epidemiologia 
das doenças crônico-degenerativas; - Diretrizes básicas do Sistema Único de Saúde; 
Organização dos Serviços de Saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: princípios e diretrizes do SUS, controle 
social – organização da gestão do SUS, financiamento do SUS, legislação do SUS, normalização complementar do 
SUS.   
 
Psicólogo 
Histórico da Psicologia; Métodos da Psicologia; O Arco reflexo; A Inteligência; A Motivação e a Aprendizagem; O 
processo de aprendizagem segundo Piaget; A Personalidade; A sensação e a percepção; A Psicanálise; O Gestalt - 
Terapia; O Behaviorismo; Os testes psicológicos; Etiologia das Deficiências Mentais; Desordens da Personalidade; 
Deficiências Mentais; Orientação de Pais; Conhecimentos em Psicomotricidade; Psicoterapia de grupo; 
Desenvolvimento infantil; Psicoterapia Breve; Orientação Familiar; História da Psicologia Brasileira - Da época 
colonial até 1934; Sobre o Behaviorismo; Psicomotricidade - Educação e Reeducação num Enfoque 
Psicopedagógico; Psicoterapia Breve - Abordagem Sistematizada de situações de crise; 32 tipos de Inteligência - 
Os caminhos da Árvore da Vida pelo inconsciente coletivo; Novas abordagens do Diagnóstico Psicológico da 
Deficiência Mental; Psicoterapia de Grupo; Gestalt - Terapia Explicada. Informática Básica, Lei Orgânica e Regime 
Jurídico único de Brunópolis  . 
Bibliografia sugerida: 
Organização dos Serviços de Saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: princípios e diretrizes do SUS, controle 
social – organização da gestão do SUS, financiamento do SUS, legislação do SUS, normalização complementar do 
SUS. . Processo saúde – doença.   Noções de saneamento básico.  Doenças transmissíveis evitáveis por 
vacinação.  Doenças endêmicas no Brasil.   Política Nacional de Humanização.  
BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, da Saúde.  
BRASIL, Legislação Federal, Leis Federais nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90.  
BRASIL, Ministério da Saúde. Carta dos direitos dos usuários da saúde. 2° edição. 2007  
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 648, de 28 de março de 2006. Brasília, Política Nacional de 
Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o 
Programa Saúde da Família e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Disponível em 
http://www.saude.gov.br/dab. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização: 
documento base para gestores e trabalhadores do SUS – 2ª edição Brasília - Ministério da Saúde, 2004.  
BRASIL. Ministério da Saúde. Guia Prático do Programa Saúde da Família: manual de orientação sobre o programa 
de saúde da família. Departamento da Atenção Básica. Brasília, 2001.  
BRASIL – Portaria/ GM Nº 399 de 22/02/2006. Ministério da Saúde. Pacto pela Vida, em Defesa do SUS e de 
Gestão. Disponível em http://www.saude.gov.br/dab 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Nacional de Assistência à Saúde. ABC do SUS: doutrinas e princípios – O 
que há de novo na saúde? Brasília, 1990.  
BRASIL, Ministério da Saúde. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS: NOAS 01/2002/DOU: 28/02/2002.  
BRASIL, Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde. Doenças Infecciosas e Parasitárias - Guia de 
Bolso, 5ª ed. Ampliada – série B, 2005. http://www.saude.gov.br/svs> http://www.saude.gov.br/svs 
BOCK, Ana Mercês Baia; Furtado, Odair; Teixeira, Maria de Lourdes Trassi. (2001). Psicologias: uma introdução ao 
estudo da psicologia.  São Paulo: Editora Saraiva.  
Código de Ética Profissional do Psicólogo. RESOLUÇÃO CFP Nº 010/05.    
Conselho Federal de Psicologia (1994). Psicólogo brasileiro: práticas emergentes e desafios para a formação. São 
Paulo: Casa do Psicólogo. 
CUNHA, J. (2002). Psicodiagnóstico-V, Porto Alegre: Artmed. 
DAVIDOFF, Linda L. Introdução à psicologia. Trad. Lenke Peres. 3.ed. São Paulo: Pearson Makron, 2006. 
DSM-IV-TR (2002). Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais (Trad. Cláudia Dornelles; 4 e.d. rev. – 
Porto Alegre: Artmed. 
FIGUEIREDO, L. C. M. (1991). Psicologia: uma introdução; uma visão histórica da psicologia como ciência. São 
Paulo: Educ. 
FREUD, Sigmund. A História do Movimento Psicanalítico. Trad. Themira de Oliveira Brito. Rio de Janeiro: Imago, 
1997. 



MUNICÍPIO DE BRUNÓPOLIS  
ESTADO DE SANTA CATARINA 

PROCESSO SELETIVO No 002/2013 
 

32 

 

FOULQUIÉ, P., & Deledalle, G. (1977). A psicologia contemporânea (4a.ed.). São Paulo: Companhia Editora 
Nacional. 
LA TAILLE, Ives; DANTAS, H; OLIVEIRA, M.K. Piaget, Vygotsky e Wallon. (1992). Teorias Genéticas em 
Discussão. São Paulo: Summus. 
LANE, S. & Sawaia, B. (Orgs.) (1995). Novas veredas da psicologia social. São Paulo: Brasiliense: Educ. 
MINICUCCI, A. (1987). Dinâmica de grupo: teorias e sistemas. São Paulo: Atlas.  
PIAGET, Jean. (1990). A formação do símbolo na criança: imitação, jogo e sonho, imitação e representação. Rio de 
Janeiro: LTC.  
PENNA, A. G. (1980). Introdução à História da Psicologia Contemporânea. 3a ed. Rio de Janeiro. Zahar Editores. 
RAPPAPORT, Clara Regina; Fiori, Wagner da Rocha; Davis, Cláudia. Psicologia do desenvolvimento: teorias do 
desenvolvimento – conceitos fundamentais. São Paulo: EPU, 2005. v.1. 
RODRIGUES, A., Assmar, E. M. L., & Jablonski, B. Psicologia social (2003). 22ª ed. Petrópolis, RJ. Vozes.  
SCHULTZ, D. P., & Schultz, S. E. (1992). História da psicologia moderna (5a. ed.) São Paulo: Cultrix.\ 
SILVA, R. C. da (1992). A formação em Psicologia para o trabalho na saúde pública. Em Campos, Florianita c: B. 
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Garantias Fundamentais – Art. 5° a 11. Da nacionalidade – Art. 12 e 13. Da Organização do Estado – Art. 29 a 41. 
Da Organização dos Poderes – Art. 44 a 75). 

 
 

Profissional de Educação Física  
Concepção de área - Cultura Corporal. Objetivos da área. História da Educação Física no Brasil – tendências 
pedagógicas. Organização didático-pedagógica do conhecimento. Avaliação em Educação Física – concepção e 
critérios Conteúdos - Eixos de Trabalho. Jogo – Jogos de Interpretação, Jogos Tradicionais, Jogos Cooperativos, 
Jogos Pré-desportivos. Esporte – Atletismo, Futebol, Futsal, Voleibol, Basquetebol, Handebol. Ginástica – Ginástica 
Geral; Ginástica Olímpica ou Artística; Ginástica Rítmica Desportiva. Recreação. 
Conhecimento teórico prático das modalidades esportivas;  - Concepções psicomotoras na educação física- 
Educação Física e o desenvolvimento humano;  - Metodologia para o ensino da Educação Física;  - As teorias da 
Educação Física e do Esporte; - As qualidades físicas na Educação Física e desportos;  - Biologia do esporte;  - 
Fisiologia do exercício.  - Anatomia Humana;  - Dimensões filosóficas, antropológicas e sociais aplicadas à 
Educação e ao Esorte: Lazer e as interfaces com a Educação Física, esporte, mídia e os desdobramentos na 
Educação Física; - Dimensões biológicas aplicadas à Educação Física e ao Esporte: as mudanças fisiológicas 
resultantes da atividade física; - Educação físpica e cidadania; os objetivos, conteúdos, metodologia na Educação 
Física em saúde; - Esporte e Jogos: competição, cooperação e transformação didático-pedagógica; Crescimento e 
desenvolvimento motor; Noções de ética e cidadania, Informática básica. 
Bibliografia sugerida: conteúdos inerentes ao cargo e  a critério do candidato, podendo ser quaisquer obras 
atualizadas sobre os conteúdos especificados. 
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ANEXO IV 
 

REQUERIMENTO 
 

Vaga para Deficiente físico e /ou Condição especial para REALIZAÇÃO de provas 
 
Eu _______________________________________, portador do documento de identidade nº 
____________________, inscrito no CPF n.º________________ residente e domiciliado a Rua 
___________________________, nº _______ , Bairro ______________________, Cidade 
__________________, Estado ______________, CEP: _______________ , inscrito no 
Processo Seletivo  002/2013 da Prefeitura Municipal de Brunópolis  , inscrição número 
_______________, para o cargo de ____________________________requer a Vossa 
Senhoria: 
  
1 – (    )  Vaga para portadores de Deficiência física. 
___________________________________________________  CID n°: ______________ 
 
Nome do Médico: ______________________________________________ 
 
 
2) (     ) Condição Especial para realizar a prova, sendo a deficiência: 

a) (     ) Prova com ampliação do tamanho da fonte 
      Fonte nº _________ / Letra _________ 
b) (     ) Sala Especial 
Especificar: ________________________________________________________ 

c) (     ) Leitura de Prova 
       
d) (    )  Amamentação. 
Nome do Acompanhante: ___________________________________________________ 
Horários de amamentação: ______________________________________________ 
 
e) (     ) Outra Necessidade: 
     
Especificar: _____________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
  Nestes Termos. 
  Pede Deferimento. 

  ________________, ______ de ____________ de 2013. 
 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Requerente 
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ANEXO V 
 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PROCESSO SELETIVO  002/2013 
 

Nome do Candidato: 
 
 
 
 
 

Tipo de Recurso:  
1 – Contra o edital 
2 – Contra indeferimento de inscrição 
3 – Contra Inscrição 
4 – Contra questão da prova 
5 - Contra o Gabarito 
6 – Contra a Pontuação Prova  (escrita, 

prática ou títulos) 
7 - outros 

1 – Deferido 
2 – Indeferido 

N.º de Inscrição: Cargo: 
 

N.º da Questão: Data: 

Fundamentação e Referência Bibliográfica: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
Local e data _________________._____de ____________ de 2013. 
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ANEXO VI 

FICHA DE INSCRIÇÃO  
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO  02/2013 Nº da Inscrição: 

Nome Completo do Candidato: 
 

Data de Nascimento: 
 _____/______/_____ 

Nº Identidade: Órgão 
Emissor 

Nº CPF: Nº Dependentes: 
 

Estado Civil 
�  Casado  �  Solteiro  �  Outros 

Sexo 
�  Feminino  
�  Masculino   

Escolaridade:  ����  Alfabetizado    ����  Fundamental Incompleto  ����  Fundamental 
Completo  
 ����  Ensino Médio Incompleto  ����  Ensino Médio 
 ����  Superior Incompleto   ����  Superior Completo 

Deficiente Físico? 
�  Sim  �  Não 

Se sim qual a deficiência? Qual a necessidade  para fazer a prova? 
 

Endereço: Bairro: 
 

Cidade: UF: Fones de contato: e-mail: 
 

ASSINALE O CARGO DESEJADO (apenas um cargo) 
Alfabetizado  Médio   Superior   

 

[  ] 01  Motorista I (Veículos pequenos)   
[  ] 02  Motorista II (caminhão, transporte 

escolar)  
[  ] 03 Operador de Máquina I 
[  ] 04 Operador de Máquina II 
[  ] 05 Vigia    
 

 
[  ] 07 Técnico em Enfermagem   
[  ] 08 Técnico em Saúde Bucal   
 

 
[  ] 09 Assistente Social 
[  ] 10 Fisioterapeuta  
[  ] 11 Médico  
[  ] 12 Psicólogo 
[  ]13 Profissional de Educação Física  

Fundamental  
[  ] 06 Agente Comunitário de Saúde   
Microáreas de Atuação: 
[  ] 01 [  ]02 [  ]03 [  ]04 [  ]05  [  ] 06 
[  ]07  [  ]08 [  ]09 [  ]10 [  ]11  
 
Escreva aqui o nome do cargo escolhido:  

DECLARO que aceito todas as exigências especificadas no Edital n.01/2013 de Abertura deste certame, responsabilizo-me pelas informações aqui 
prestadas, inclusive pela fidelidade das cópias dos documentos apresentados. Declarando ainda que sou alfabetizado. 

 

Data: 
____/______/_____ 

Assinatura do Candidato 
 
 

Conferencia do Responsável 

..........................................................................................................................corte aqui........................................................................................................................... 

 

MUNICÍPIO DO BRUNÓPOLIS   - PROCESSO SELETIVO  PÚBLICO No 002/2013 
   COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO – Edital 01/2013 

 
Nº da 

Inscrição: 
 

Nome Completo do Candidato: 
 
Nº Identidade: 
 

Fones de contato: e-mail: 
 

Cargo: 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato 

 
 
 
Assinatura do Responsável pela Inscrição 

Apresentar este comprovante no local da prova 15 (quinze) minutos antes do horário de inicio das provas.  É obrigatória apresentação de 
documento oficial de identificação com foto. Leve caneta de tubo transparente azul ou preta. 

 


