
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO No 007/2012 

 
 

RETIFICAÇÃO 003 
PROCESSO SELETIVO 007/SME/2013 

 
O Prefeito do Município de Canoinhas, Santa Catarina, no uso de suas atribuições, torna pública 
a RETIFICAÇÃO do edital de abertura das instruções especiais destinadas à realização do 
Processo Seletivo Simplificado Edital 007/2012, conforme segue: 
 
 
1. Altera a redação dos seguintes itens: 
 

1.1 No item 3.8.3,  
onde se lê: As especificações dos títulos citados no item 3.8.2, contas do item 7.5 deste edital; 
Leia-se: As especificações dos títulos citados no item 3.8.2, constam do item 7.5 deste edital; 
 

 
1.2. No item 6.1, 
Onde se Lê: O Processo Seletivo constará das provas objetivas de Conhecimentos Gerais e de 
Conhecimentos Específicos (de caráter eliminatório e classificatório) e de prova de títulos (de 
caráter classificatório); 
Leia-se: O Processo Seletivo constará das provas objetivas de Conhecimentos Gerais e de 
Conhecimentos Específicos e de prova de títulos, ambas de caráter classificatório; 
 
1.3. No item 6.6 
Onde se lê:  DA PROVA DE TÍTULOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR- professor 
Leia-se: DA PROVA DE TÍTULOS  
 
1.3. Exclui por completo o item 6.6.22. 
 
1.4.  Altera a redação do conteúdo programático do anexo II, 
Onde se lê: São Joaquim,  Leia-se:  Canoinhas 
 
2. Faz alterações do anexo I, DOS CARGOS [...], conforme segue: 
 
2.1 – Altera a habilitação/escolaridade, exigida para os cargos número 42 e 43, que passa a 
vigorar da seguinte forma: 
 

42 INSTRUTOR DE INFORMÁTICA  40 h 
Certificado de Conclusão do 
Ensino Médio Técnico em 
Informática 

1.239,35 Escrita Objetiva CR Matutino 

43 ASSISTENTE TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

40 h Certificado de Conclusão do 
Ensino Médio Técnico  na área 

1.239,35 Escrita Objetiva CR Matutino 

 
 
 
 
 
  



2.2. - Altera a habilitação/escolaridade, exigida para o cargo número 49, que passa a vigorar da 
seguinte forma: 
 

 
2.3. Altera a habilitação/escolaridade, exigida para os cargos números 55 e 56, que passa a 
vigorar da seguinte forma: 
 
55 SERVENTE (MASCULINO) 40 h Ensino Fundamental Completo 622,00 Escrita 

Objetiva 01 Matutino 

56 SERVENTE (FEMININO) 40 h Ensino Fundamental Completo 622,00 Escrita 
Objetiva 01 Matutino 

 
2.4. Retifica o a remuneração do cargo 51, que passa a vigorar da seguinte forma: 
 
51 PROJETO ARTESANATO (HABILITADO)  Até 40 h Diploma e Histórico Escolar de 

Conclusão de Ensino Médio 
R$ 

1.451,00    
Escrita 

Objetiva 01 Vespe
rtino 

 
2.5. Exclui por completo o cargo 52 – Projeto Artesanato não-habilitado. 
 
3. Alteram-se os títulos dos quadros de cargos do anexo I, da seguinte forma: 
 
3.1. Onde se lê: EDUCAÇÃO ESPECIAL – NÍVEL SUPERIOR 
Leia-se apenas: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
3.2. Onde se lê: PROFESSOR PROJETOS- NÍVEL SUPERIOR  SALÁRIO ENSINO SUPERIOR 
(40H)   
Leia-se apenas: PROFESSOR PROJETOS ESPECIAIS 
 
3.3. Onde se lê: SERVENTES NIVEL MÉDIO   

Leia-se : SERVENTES – NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
 
4. Altera o anexo II conteúdo programático, da seguinte forma: 
 
4.1. Exclui-se do item ENSINO MÉDIO, o conteúdo dos cargos de SERVENTES (55 e 56); 
 
4.2. Acrescenta-se o seguinte conteúdo: 
 
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
LÍNGUA PORTUGUESA  
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  
MATEMÁTICA  
Números Naturais e sistemas de numeração decimal; números racionais, operações com números naturais: adição, 
subtração, multiplicação e divisão;  Espaço e forma, grandezas e medidas;  Expressões numéricas, múltiplos, 
resolução de problemas, sistema de numeração decimal e romana; Raízes, proporcionalidade entre seguimentos, 
semelhança de figuras, o números, formas geométricas, medidas de comprimento, ângulos e retas, números primos, 
medidas de tempo, polígonos,  frações, triângulos e quadriláteros, medidas de capacidade, porcentagem, juros 
simples,  medidas de superfície, gráficos e tabelas, simetria e medidas de massa. Álgebra, trigonometria, geometria, 
geometria analítica, equações de primeiro e segundo grau, noções de estatística. 
CONHECIMENTOS GERAIS: 

49 

LINGUAGEM ARTÍSTICA- ARTES 
VISUAIS, TEATRO, MÚSICA 
(HABILIDADE COM CORAL E TOCAR 
INSTRUMENTOS MUSICAIS) 
(HABILITADO) 

Até 40 h 

Diploma e Histórico Escolar de 
Conclusão de Curso Superior de 
Licenciatura Plena em Arte ou 
Música. 

R$ 
1.687,31     

Escrita 
Objetiva 

01 Vespe
rtino 



Aspectos sócio-econômicos, geográficos, históricos e político do mundo, do  Brasil, de Santa Catarina, e do Município 
de Canoinhas. 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. 
SERVENTES 

Direitos sociais, Individuais e coletivos; manuseio de produtos químicos; fatos, conhecimentos e reflexões que 
tratam da realidade brasileira e mundial(saúde,educação,comunicação social,ciências, tecnologia, desenvolvimento, 
política, economia e cultura); dados sobre o município de Canoinhas, direitos e deveres no ambiente de trabalho. 
Técnicas de uso e conservação de material de limpeza; Simbologia dos produtos químicos e de perigo; Noções de 
operação de maquinas simples para limpeza e conservação do ambiente;Reciclagem de lixo; limpeza e higienização 
de prédios públicos, superfícies brancas e revestimentos cerâmicos; Noções de higiene e higiene no ambiente de 
trabalho; limpeza e higienização de banheiros e áreas comuns; armazenamento, cuidados de manuseio e destino do 
lixo hospitalar. Noções de ética e cidadania; 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. 
 

 
4. As demais regras e cargos do edital 007/2012, permanecem inalteradas o qual será  
republicado com as devidas retificações. 
 
 

Canoinhas (SC), 03 de Janeiro de 2012. 
 

Leoberto Weinert 
Prefeito Municipal  

 


