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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014  

 

  

 MARCO ANTÔNIO MEDEIROS JÚNIOR, Prefeito Municipal de Anitápolis, no uso de suas atribuições 

legais TORNA PÚBLICO que serão abertas as inscrições para o concurso público para os cargos elencados 

no Anexo I, parte integrante deste edital, em conformidade com as Leis: Lei nº 506/2000, 623/2005, 

689/2007, 806/2013, 810/2013, 816/2013, 819/2013, 834/2013, 835/2013 e suas alterações. 

 

1. DO CRONOGRAMA DESTE CERTAME 

 

DATA ATO 

26/05/2014 Publicação do Edital 

27 e 28/05/2014 Prazo para impugnações do Edital e Abertura das Inscrições 

29/05/2014 Publicação das decisões acerca das impugnações ao edital de abertura de 

inscrições. 

30/05/2014  

Até  

29/06/2014 

 

Período de Inscrições 

03/07/2014 Publicação do Rol dos Inscritos 

04 e 05/07/2014 Prazo para recursos do não deferimento do pedido de inscrição 

08/07/2014 Homologação das Inscrições 

13/07/2014 Realização da Prova Escrita  

14/07/2014 Publicação do Gabarito Provisório  

15 e 16/07/2014 Prazo para recursos da formulação das questões e discordância com o gabarito da 

prova escrita. 

21/07/2014 Publicação do julgamento dos recursos contra formulação de questões e 

discordância com o gabarito  

22/07/2014 Publicação do Gabarito Definitivo, Publicação das Notas das Provas Escritas, 

Publicação dos Classificados para Prova Prática e Convocação. 

23 e 24/07/2014 Prazo para recurso contra Notas da Prova Escrita e classificação para a Prova 

Prática 

25/07/2014 Publicação do julgamento dos recursos contra notas das Provas Escritas e 

classificação para a Prova Prática 

27/07/2014 Realização da prova prática 

29/07/2014 Publicação da nota da Prova Prática e Publicação da Classificação provisória 

http://www.eleicoes2012.info/osvaldo-beltramini-15/
http://www.eleicoes2012.info/osvaldo-beltramini-15/
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30 e 31/07/2014 Prazo para recurso contra Notas da Prova Prática e Classificação provisória 

04/08/2014 Publicação do julgamento dos recursos contra nota da Prova Prática e 

Classificação provisória 

05/08/2014 Homologação do Resultado Final 

 

2. DOS CARGOS E DAS VAGAS 

 

2.1. O candidato concorrerá às vagas dos cargos constantes no Anexo I deste Edital, com função/ área de 

atuação, carga horária semanal, formação/escolaridade/qualificação/ habilitação descritos no mesmo. 

2.2. O candidato que integrar o cadastro de reserva deverá manter seu endereço atualizado no Departamento 

Pessoal do Município de Anitápolis durante todo o período de validade do Concurso Público sob pena de 

perda da classificação. 

2.3. O candidato que for chamado e não comparecer dentro do prazo estipulado ou recusar a vaga oferecida 

será desclassificado do processo. 

2.3.1. As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de classificação. 

2.3.2. O candidato aprovado no presente Concurso Público deverá acompanhar através dos meios de 

comunicação da administração municipal, as vagas que possam surgir durante o período de validade do 

Concurso Público. 

2.4. É de inteira responsabilidade, do candidato, acompanhar pela internet, através do site 

www.infinityprovas.com.br e no site www.anitapolis.sc.gov.br ou qualquer outro meio de divulgação 

definido pela Comissão do Concurso Público a publicação de todos os atos e editais relativos ao Concurso 

Público, inclusive alterações que porventura ocorram durante o referido certame. 

 

3. DAS VAGAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

3.1. São reservadas às pessoas portadoras de necessidades especiais, 5% (cinco por cento) das vagas, por 

cargo oferecido, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, na forma do 

artigo 37, inciso VIII da Constituição Federal. 
3.1.1. Caso a aplicação do percentual de que trata o item 3.1 deste Edital resultar em número fracionado, 

igual ou superior a 0,5% (meio ponto percentual), este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro 

subsequente. 

3.2. Considera-se pessoa portadora de necessidades especiais aquela enquadrada nas categorias previstas no 

art. 4º do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e alteração. 

3.3. O candidato portador de necessidades especiais participará da seleção em igualdade de condições dos 

demais candidatos no que se refere ao conteúdo, avaliação, duração, data, horário e local de realização das 

provas, obedecidos aos procedimentos dos itens 4.11 e 4.12 deste Edital. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

 

4.1. O candidato deverá acessar o site (www.infinityprovas.com.br) onde terá acesso ao Edital e seus 

Anexos, à ficha de inscrição e aos procedimentos necessários à efetivação da inscrição, que estará disponível 

no período de 30 de maio de 2014 a 29 de junho de 2014. 

4.2. O candidato deverá preencher integralmente o requerimento de inscrição e confirmá-lo via internet, 

imprimir e pagar o boleto no valor da inscrição até a data limite. 

4.2.1. Não serão aceitas as inscrições pagas fora do prazo de vencimento ou com cheques sem provisão. 

4.3. A inscrição do candidato implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais 

não poderá alegar desconhecimento. 

4.4. Quaisquer dúvidas referentes a este Concurso Público poderão ser sanadas somente através do e-mail 

contato@infinityprovas.com.br 

http://www.infinityprovas.com.br/
http://www.anitapolis.sc.gov.br/
mailto:contato@infinityprovas.com.br
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4.5. A Prefeitura Municipal de Anitápolis e a Empresa Infinity Assessoria Pedagógica não se 

responsabilizarão por solicitações de inscrição, via internet, não efetivadas por motivos de ordem técnica, 

falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros fatores que impossibilitem a 

transferência dos dados ou a impressão do documento relacionado no item 4.2 deste Edital. 

4.6. As informações prestadas no requerimento de inscrição são de total responsabilidade do candidato e, se 

falsas ou inexatas, determinarão o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes. 

4.7. Os candidatos poderão se inscrever em apenas um cargo. 

4.8. Julgados os requerimentos de inscrição e satisfeitas todas as exigências, no dia 03 de julho de 2014 o 

presidente da Comissão Coordenadora do Concurso Público publicará o rol dos inscritos, na forma disposta 

no item 12.1 deste Edital. 

4.9. No dia 08 de julho de 2014, após julgados os recursos, a lista dos inscritos será homologada pelo 

Prefeito do Município de Anitápolis. 

4.10. O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento diferenciado para a realização das provas 

deverá solicitá-lo, por escrito ou no email contato@infinityprovas.com.br, no ato de inscrição, indicando 

claramente quais os recursos especiais necessários (materiais, equipamentos, etc.). 

 4.10.1. A candidata lactante que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá 

solicitar por escrito, no ato da inscrição, e levar acompanhante que permanecerá em sala reservada para essa 

finalidade. 

4.10.1.2. Não haverá compensação de tempo em favor de amamentação. 

4.11. O candidato portador de necessidades especiais deverá, após viabilizar os procedimentos de inscrição, e 

antes de encerrado o prazo para as inscrições: 

4.11.1. Apresentar à comissão organizadora do Concurso Público: 

4.11.1.1 Atestado médico que indique a espécie e o grau ou nível da necessidade especial, com expressa 

referência ao código correspondente na Classificação Internacional de Doenças – CID, e a provável causa da 

mesma, no Município de Anitápolis no setor de protocolos, direcionado a Comissão Organizadora do 

Concurso Público. 

4.11.1.2. Anexo III deste Edital, preenchido e assinado, o qual contém: 

a) declaração de que a necessidade especial não o impossibilita de exercer as atribuições do cargo; 

b) declaração de que fica impedido de usufruir da condição de portador de necessidades especiais para, 

posteriormente, requerer readaptação ou aposentadoria; 

c) as condições de que necessita para realizar a prova.  

4.12. A avaliação e verificação, por equipe multiprofissional prevista no Decreto Federal nº 3.298, de 20 de 

dezembro de 1999 e alteração, somente antecederá à posse, se o candidato inscrito na condição de portador 

de necessidades especiais (deficiente) for aprovado neste certame. Esta verificação avaliará se a deficiência 

do candidato, constante do Laudo Médico, é compatível com as atribuições do cargo para o qual foi 

aprovado e se consta dentre aquelas previstas no Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e 

alterações. 

4.13. O candidato portador de necessidades especiais que não apresentar o atestado médico e/ou não 

preencher as condições descritas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999, será considerado não portador 

de necessidades especiais, passando para a listagem geral dos candidatos, sem direito à reserva de vaga. 

4.14. Será considerada pessoa portadora de necessidades especiais a que se enquadra nas seguintes 

categorias, segundo o artigo 4º da Lei Estadual nº 12.870, de 12 de janeiro de 2004: 

I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 

acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 

monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação 

ou ausência de membro, paralisia cerebral, membro com deformidade congênita ou adquirida, exceto as 

deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; 

II - deficiência auditiva - perda parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras, variando de graus e 

níveis na forma seguinte: 

a) de 25 a 40 decibéis - db - surdez leve; 

b) de 41 a 55 - db - surdez moderada; 

c) de 56 a 70 - db - surdez acentuada; 
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d) de 71 a 90 - db - surdez severa; 

e) acima de 91 - db - surdez profunda; e 

f) anacusia; 

III - deficiência visual - acuidade visual igual ou menor que 20/200 no melhor olho, após a melhor correção, 

ou campo visual inferior a 20° (tabela de Snellen), ou ocorrência simultânea de ambas as situações; 

IV - deficiência mental - funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 

antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 

a) comunicação; 

b) cuidado pessoal; 

c) habilidades sociais; 

d) utilização da comunidade; 

e) saúde e segurança; 

f) habilidades acadêmicas; 

g) lazer; e 

h) trabalho; 

V - deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências. 

 

5. DO VALOR DA INSCRIÇÃO 

 

PARA CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL R$ 40,00 

PARA CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO R$ 60,00 

PARA CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR R$ 80,00 

 

6. DAS PROVAS 

 

6.1. Os candidatos submeter-se-ão aos testes de que dispõe o programa das provas nos itens 7 e Anexo IV 

deste Edital, que avaliarão as aptidões e o desempenho na função que pretendem exercer. 

6.2. Prova Escrita (PE) objetiva, de múltipla escolha, com 1 (uma) única alternativa correta, de caráter 

eliminatório e classificatório, a ser aplicada para todos os candidatos. 

6.2.1 Prova Prática (PP) para os cargos de Motorista II – Operador de Equipamentos – Operador de 

Estação de Água - E.T.A. – Encanador, de caráter classificatório para os candidatos aprovados e 

convocados a realizar a prova prática. 

6.2.2 Prova de Títulos (PT) para o cargo de Professor de Artes de caráter classificatório para os candidatos 

aprovados e convocados a realizar a prova de títulos. 

6.2.2. Serão considerados aprovados os candidatos que atingirem a nota igual ou superior a 50% (5,0 pontos) 

na prova escrita. 

6.2.2.1 Para os cargos de Motorista II – Operador de Equipamentos – Operador de Estação de Água - 

E.T.A. – Encanador – Auxiliar de Serviços Gerais – Operário Braçal, Serão considerados aprovados os 

candidatos que atingirem a nota igual ou superior a 30% (3,0 pontos) na prova escrita. 

6.2.3. A prova escrita terá pontuação de 0,00 (zero) a 10,0 (dez), utilizando-se 2 (duas) casas decimais após a 

vírgula, cuja nota será obtida mediante ao cômputo de acertos, tendo em vista que cada questão valerá 0,25 

pontos. 

6.2.4. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada destas provas. 

 

6.3. DAS NOTAS 

6.3.1 Para os cargos de Motorista II – Operador de Equipamentos – Operador de Estação de Água - 

E.T.A. – Encanador, a Nota Final será: PE = 50% + PP = 50%, onde a formula final será PE * 0,5 + PP * 

0,5 = NF 

Para os cargos de Professores a nota final será PE = 70% + PT = 30%, onde a formula final será PE * 0,7+ 

PT * 0,3 = NF 

6.3.2 Para os demais cargos a Nota Final será: PE = 100% 
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Entenda-se: 

PE = Prova Escrita 

PP = Prova Prática 

PT = Prova de Títulos 

NF = Nota Final 

 

7. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS E DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

7.1. A prova escrita será realizada no dia 13 de julho de 2014, com início às 08h00min e término às 

12h00min, sendo recomendada a chegada dos candidatos com 45 (quarenta e cinco) minutos de 

antecedência, munidos de documento de identificação oficial com foto, levando em consideração que os 

portões de acesso ao local da prova serão fechados às 07h45min. 

7.1.1. Será vedado o acesso ao local de prova escrita ao candidato que se apresentar após as 07 horas e 45 

minutos, sob qualquer alegação. 

7.1.2. O local da prova escrita será divulgado junto com a homologação das inscrições. 

7.1.3. A Prova Prática e a Prova de Títulos será realizada no dia 27 de julho de 2014 com início as 

14h00min, levando em consideração que os portões de acesso ao local das provas serão fechados às 

13h45min. 

7.1.2.1. A convocação para realização da Prova prática e da Prova de Títulos será publicada no dia 15 de 

julho de 2014, lembrando que será convocado 05 vezes o número de vagas oferecidas para o cargo, 

indiferente do número de aprovados. 

7.1.2.2. O local da Prova Prática, Prova de Títulos será publicado juntamente com a convocação para a 

realização destas provas. 

7.1.3. Será vedado o acesso ao local da Prova Prática e da Prova de Títulos ao candidato que se apresentar 

após as 13 horas e 45 minutos, sob qualquer alegação. 

7.1.4. A forma de aplicação da Prova Prática e de Títulos estão apresentados no ANEXO IV. 

7.2. Na realização da prova escrita, o candidato deverá observar os seguintes aspectos sob pena de 

desclassificação do certame: 

7.2.1. Comparecer no local da prova, convenientemente trajado, com recomendação de antecedência mínima 

de 45 (quarenta e cinco) minutos do início da mesma, portando, obrigatoriamente, documento de identidade 

e caneta esferográfica com tinta azul ou preta; 

7.2.1.1. São considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas 

Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; 

carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc.); 

passaporte brasileiro, certificado de reservista, carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras 

funcionais expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valham como identidade; carteira de trabalho; 

carteira nacional de habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei Federal nº 9.503, de 23 

de setembro de 1997); 

7.2.1.2. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, 

carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais, CPF, ou qualquer outro 

documento sem valor de identidade, bem como documentos ilegíveis ou não identificáveis. 

7.2.1.3. O candidato deverá permanecer em sala por um período mínimo de 60 minutos sob pena de 

desclassificação.  

7.2.2. A prova objetiva terá 40 questões, distribuídas da forma abaixo: 

 

CONTEUDOS NÚMERO DE QUESTÕES VALOR DE CADA QUESTÃO 

Língua Portuguesa 10 0,25 

Conhecimentos Gerais 10 0,25 
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Matemática  05 0,25 

Conhecimentos Específicos 15 0,25 

7.2.2.1. Os programas da prova escrita estão descritos no anexo II do presente Edital. 

7.2.3. Durante a realização da prova não será permitido ao candidato sob pena de ficar excluído do Concurso 

Público: 

7.2.3.1. Comunicar-se com os demais candidatos ou pessoas estranhas ao Concurso Público, bem como 

consultar livros ou apontamentos; 

7.2.3.2. Ausentar-se do recinto, a não ser momentaneamente, em casos especiais e na presença de fiscal; 

7.2.3.3. Portar telefone celular ou qualquer outro equipamento eletrônico ou de comunicação; 

7.2.3.4. O candidato que tumultuar, interromper ou prejudicar a aplicação da prova, será desclassificado do 

Concurso Público. 

7.2.4. Em hipótese alguma haverá segunda chamada após o horário de início da prova nem a realização de 

prova fora do horário e local marcado para todos os candidatos; 

7.2.5. Os envelopes contendo as provas serão abertos por 2 (dois) candidatos, que comprovarão os 

respectivos lacres e assinarão, juntamente com o fiscal, o termo de abertura dos mesmos; 

7.2.6. O candidato receberá para realizar a prova um caderno de questões e um cartão resposta, sendo 

responsável pela conferência dos dados e pela verificação se o caderno de questões está completo, sem falhas 

de impressão e se corresponde ao cargo para o qual se inscreveu. 

7.2.7. A ocorrência de qualquer divergência deve ser comunicada imediatamente ao fiscal de sala; 

7.2.8. Não serão substituídos os cartões por erro do candidato nem atribuídos pontos às questões não 

assinaladas, ou marcadas com mais de uma alternativa, emendas ou rasuras, a lápis ou com caneta 

esferográfica de tinta com cor diversa das estabelecidas ou em desacordo com as instruções contidas no 

caderno de provas e ou cartão resposta; 

7.2.8.1 Serão considerados sem efeito, os cartões respostas entregues sem a assinatura do candidato. 

7.2.9. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o cartão-resposta devidamente preenchido. 

7.2.10. Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se imediatamente do local de provas, sob pena 

de desclassificação. O candidato que não concluiu a prova não poderá comunicar-se com os candidatos que 

já a efetuaram; 

7.2.11. No local da prova, os 3 (três) últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais 

assinarão o termo de encerramento, juntamente com os fiscais, e efetuarão a conferência dos cartões-

resposta, cujas irregularidades serão apontadas no referido termo; 

7.3. Na hipótese de ocorrer anulação de questões, as mesmas serão consideradas como respondidas 

corretamente por todos os candidatos; 

7.3.1. Os envelopes contendo os cadernos das provas e os cartões-resposta serão entregues, pelos fiscais, à 

Comissão Executora do Concurso Público. 

7.4. Os gabaritos das provas escritas serão disponibilizados via internet, no sítio www.infinityprovas.com.br, 

e nos locais previstos no item 12.1 deste Edital, no dia 14 de junho de 2014.  

7.5. No dia 22 de junho de 2014, o Município de Anitápolis publicará o gabarito definitivo.  

7.6. Ocorrendo empate na classificação final, dar-se-á preferência, pela ordem, ao candidato:  

7.6.1. Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completados até o último dia da inscrição neste 

Concurso Público, de acordo com o previsto no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal nº 10.741, de 1º de 

outubro de 2003 e alterações – Estatuto do Idoso; 

Para os demais casos será: 

7.6.1. Que obtiver melhor nota na prova de Conhecimentos Específicos; 

7.6.2. Que obtiver melhor nota na prova de Língua Portuguesa; 

7.6.3. Que obtiver melhor nota na prova de Conhecimentos Gerais; 

7.6.4. Que obtiver melhor nota na prova de Matemática; 

7.6.5. Que possuir maior número de dependentes; 

7.6.6. Que tiver maior idade. 

http://www.infinityprovas.com.br/
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7.7. Persistindo o empate, será realizado sorteio, em ato público, em local e data anunciados com, pelo 

menos, 2 (dois) dias de antecedência, na forma do item 12.1 deste Edital. 

7.8. O não comparecimento do candidato, na forma disposta no item 7.1, implicará sua desclassificação do 

Concurso Público. 

7.9. No dia 29 de junho de 2014, será publicado as notas e classificação provisória. 

7.10. A lista de classificação homologada pelo Prefeito do Município de Anitápolis, será publicada no dia 05 

de agosto de 2014, nos locais previstos no item 12.1 deste Edital. 

 

8. DOS RECURSOS 

 

8.1. Serão admitidos os seguintes recursos: 

8.1.1. Do presente Edital; 

8.1.2. Do não deferimento do pedido de inscrição; 

8.1.3. Da formulação das questões e da discordância com o gabarito da prova; 

8.1.4. Da nota da prova escrita; 

8.1.5. Da convocação a realização da prova prática e de títulos; 

8.1.6. Da nota da prova prática e de títulos; 

8.1.7. Da classificação Provisória. 

8.2. A impugnação a este Edital poderá ser efetuada por qualquer cidadão, no prazo de 2 (dois) dias úteis, 

após a sua publicação, mediante requerimento protocolado no Setor de Protocolo Geral, no Município de 

Anitápolis. 

8.3. Os demais recursos deverão ser feitos, exclusivamente através do sítio da empresa Infinity Assessoria 

Pedagógica – www.ifinityprovas.com.br, no campo RECURSOS, que está exposto na área referente a este 

Concurso Público, não serão aceitas outras formas de recursos. 

 

9. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO 

 

9.1. Para a investidura no cargo, o candidato aprovado deverá, obrigatoriamente, preencher os requisitos a 

seguir: 

9.1.1. Ter nacionalidade brasileira ou equivalente; 

9.1.2. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; 

9.1.3. Ter aptidão física e mental, demonstrada por atestado médico de saúde, fornecido por médico, após a 

apreciação dos exames e dos demais documentos de que trata este Edital, os quais são de responsabilidade do 

candidato; 

9.1.4. Comprovar habilitação mínima exigida pelo edital; 

9.1.5. Apresentar os seguintes documentos, com cópia legível, acompanhada de original, quando for o caso: 

a) Certidão de Casamento ou Nascimento; 

b) Carteira de Identidade; 

c) Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

d) Título de Eleitor; 

e) Certidão relativa à quitação eleitoral; 

f) Carteira de Reservista ou equivalente (somente para os candidatos do sexo masculino); 

g) Comprovante de escolaridade e da formação exigida para o cargo; 

h) Certidão de Nascimento dos filhos; 

i) Carteira de Trabalho – da parte de identificação (frente e verso) e de todos os registros dos contratos; 

j) PIS/PASEP (frente e verso);  

k) Número da conta-corrente; 

l) Comprovante de endereço e telefone, atualizados; 

m) Declaração de ter sofrido ou não, no exercício de função pública, processo disciplinar/penalidades 

disciplinares. 

n) Apresentar declaração de não possuir acúmulo de cargo público, exceto aqueles previstos na Lei. 

 

http://www.ifinityprovas.com.br/


 

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
Prefeitura Municipal de Anitápolis/SC 
Concurso Público 001/2014 

 

 

10. DA VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

10.1. Este Concurso Público terá validade de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período.  

10.2. A aprovação neste Concurso Público não caracterizará direito à contratação, a qual, no prazo de 

validade, será efetuada conforme a necessidade da Administração, respeitando a classificação obtida. 

11. DAS VAGAS  

 

11.1. As vagas serão oferecidas de acordo com o número de vagas disposto no anexo I.  

11.2. Não havendo interesse em tomar posse no cargo, o candidato deve comunicar formalmente a 

desistência da vaga. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

12.1. A lista de inscritos, o gabarito da prova escrita, a lista de classificados e decisões resultantes de 

recursos e demais atos provenientes deste Edital de Concurso Público, serão publicados no site, mural 

interno do Município de Anitápolis e no sítio www.infinityprovas.com.br. A lista de classificação, além dos 

locais anteriores, será publicada no órgão oficial de publicação do Município. 

12.2. Itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, circunstâncias que 

serão mencionadas em adendo ou aviso a ser publicado. 

12.3. Os casos omissos serão resolvidos pelas Comissões do Concurso Público, competente também para 

julgar, em decisão irrecorrível e Soberana, quaisquer que sejam os recursos interpostos pelos candidatos. 

12.4. Integram o presente Edital os seguintes Anexos: 

12.4.1. Anexo I – Quadro de cargos, vagas, vencimentos, carga horária e habilitação mínima exigida; 

12.4.2. Anexo II – Conteúdo Programático da Prova Escrita; 

12.4.3. Anexo III – Declaração para candidatos portadores de necessidades especiais; 

12.4.4. Anexo IV – Normas para realização da prova prática e de títulos. 

 

Anitápolis, 26 de maio de 2014. 

 

 

 

MARCO ANTÔNIO MEDEIROS JÚNIOR  
Prefeito Municipal 

http://www.infinityprovas.com.br/
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ANEXO I 

 

QUADRO DE CARGOS, VAGAS, CARGA HORÁRIA, REGIME, HABILITAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA E VENCIMENTOS. 

 

 

CARGO 

 

VAGAS 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

 

REGIME           HABILITAÇÃO/MÍNIMA 

 

VENCIMENTO 

Auxiliar Administrativo II 01 40 ESTATUTÁRIO Portador de certificado de nível médio, e experiência 

comprovada na área de atuação. 

R$ 803,07 

Aux. Contábil/Financeiro 

III 

01 40 ESTATUTÁRIO Portador de certificado de nível médio, e experiência 

comprovada na área de atuação. 

R$ 1.504,75 

Aux. de Serviços Gerais 01 40 ESTATUTÁRIO Alfabetizado e experiência comprovada na área de 

atuação. 

R$ 739,63 

Engenheiro Civil 01 40 ESTATUTÁRIO Portador de certificado de nível superior com registro no 

respectivo órgão fiscalizador da profissão. 

R$ 2.482,26 

Fiscal de Tributos 01 40 ESTATUTÁRIO Portador de certificado de nível médio, e experiência 

comprovada na área de atuação. 

R$ 857,74 

Médico ESF 01 40 ESTATUTÁRIO Portador de certificado de nível superior com registro no 

respectivo órgão fiscalizador da profissão. 

R$ 9.819,09 

Médico Veterinário 01 40 ESTATUTÁRIO Portador de certificado de nível superior com registro no 

respectivo órgão fiscalizador da profissão. 

R$ 3.640,66 

 

Motorista II 

 

01 

 

40 

 
ESTATUTÁRIO 
 

Alfabetizado, experiência comprovada na área de 
atuação, e carteira nacional de habilitação “D” 

R$ 912,62 
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CARGO 

 

VAGAS 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

 

REGIME           HABILITAÇÃO/MÍNIMA 

 

VENCIMENTO 

 

Operador de Equipamentos 

 

01 

 

40 

 
ESTATUTÁRIO 
 

Alfabetizado, experiência comprovada na área de 

atuação, e carteira nacional de habilitação “C” 

R$ 1.043,04 

Operário Braçal 02 

 

40 ESTATUTÁRIO Alfabetizado e experiência comprovada na área de 

atuação. 

R$ 724,00 

Professor De Artes  01 40 ESTATUTÁRIO Diploma de ensino superior na área específica R$ 1.697,37 

NASF 

Fisioterapeuta 01 20  

CLT 

Graduação em Fisioterapia; Registro no CREFITO SC; 

Experiência Profissional/ Aprimoramento / 

Especialização; 

R$ 1.266,75 

Psicólogo 01 20  

CLT 

Graduação em Psicologia; Registro no CRP/SC; 

Experiência Profissional/ Aprimoramento / 

Especialização; 

 

R$ 1.241,12 

Fonoaudiólogo 01 20  

CLT 

Graduação em Fonoaudiologia; Registro no CRF SC; 

Experiência Profissional/ Aprimoramento / 

Especialização; 

R$ 1.266,75 

SAMAE 

Operador de Estação de 

Água -  E.T.A. 

01 40 ESTATUTÁRIO Ensino Fundamental Completo R$ 1.571,69 
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CARGO 

 

VAGAS 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

 

REGIME           HABILITAÇÃO/MÍNIMA 

 

VENCIMENTO 

Encanador 01 40 ESTATUTÁRIO Ensino Fundamental Completo R$ 827,63 
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ANEXO II 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA ESCRITA  

 

1 – LÍNGUA PORTUGUESA: 

Compreensão de textos – Textos não literários de diversos tipos, textos literários de autores brasileiros: 

crônica, conto, novela, romance, poema, teatro. Literatura – A literatura brasileira: das origens aos nossos 

dias. Conhecimento linguístico – Morfossintaxe: o nome e seus determinantes. O verbo. As palavras de 

relação – Estrutura do período, da oração e da frase – Concordância nominal e verbal – Regência nominal e 

verbal – Colocação pronominal – Estrutura do parágrafo – Ortografia, acentuação e pontuação. Estilística: 

Denotação e conotação. Figuras de linguagem: figuras de palavras, figuras de sintaxe e figuras de 

pensamento. 

 

2 – CONHECIMENTOS GERAIS: 

História e geografia do Mundo, do Brasil, de Santa Catarina e de Anitápolis. Aspectos econômicos, políticos 

e sociais do mundo, do Brasil, de Santa Catarina e de Anitápolis. Atualidades do Brasil e do mundo. 

Esportes, turismo e lazer. Economia mundial, nacional, estadual e municipal. Lei Orgânica do Município. 

Aspectos de Ciências, Cultura, Cinema, Artes e Tecnologia. 

 

3 – MATEMÁTICA: 

Conjuntos numéricos (números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, complexos) e suas operações; 

Sistemas de Medidas: comprimento, área, volume, capacidade volumétrica, massa, ângulo e tempo; Regra de 

Três (simples, composta, diretamente proporcional e inversamente proporcional), razões e proporções; 

Estatística: termos de uma pesquisa estatística, Representação e Interpretação Gráfica, medidas de tendência 

central, medidas de dispersão, testes de significância; Cálculos algébricos, produtos notáveis, fatoração de 

expressões algébricas, simplificação de expressões algébricas; Equações, Inequações, sistemas polinomiais 

de 1º e 2º grau; Sequencias e Progressões; Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares; Análise 

Combinatória; - Probabilidade; Matemática Financeira: Juros simples e compostos; Estudo de funções: 1º 

grau, 2º grau, exponencial, logarítmica e trigonométrica; Geometria Plana e Espacial, trigonometria: no 

triângulo retângulo e triângulos quaisquer; Geometria Analítica: ponto, reta, circunferência e cônicas; 

Polinômios e equações polinomiais; Noções de limites, Derivadas e Integral. 

 

4 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR CARGO: 

 

Auxiliar Administrativo II: 

Técnicas de redação oficial: Ofícios, projetos de lei, leis, decretos, portarias, memorandos, conforme Manual 

de Redação Oficial da Presidência da Republica. Constituição Federal: Direitos e Deveres Individuais e 

Coletivos – Dos Direitos Sociais – Da Nacionalidade - Dos Direitos Políticos – Dos Municípios – Da 

Administração Pública – Dos Servidores Públicos – Dos Impostos Dos Municípios – Repartição das Receita 

Tributárias – Das Finanças Públicas – Dos Orçamentos. Lei 4.320/64 e suas alterações. Lei De 

Responsabilidade Fiscal e suas alterações. Lei Complementar 101/2000 e suas alterações. Lei das Licitações 

– Lei 8.666/93 e suas alterações. Lei 10.520/2002 e suas alterações. Planejamento Estratégico. Generalidades 

administrativas e Contábeis. Correspondência Oficial. Código Tributário Nacional. Lei Orgânica Municipal. 

Noções básicas de informática. Conhecimentos inerentes à função observando-se a prática do dia-a-dia. 

 

Aux. Contábil/Financeiro III: 

Lei 8.666/93 (Lei de Licitações) e suas alterações. Lei 10.520/2002 (Lei que institui o Pregão) e suas 

alterações. Lei 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e suas alterações. Constituição Federal de 1988. 

Lei Complementar 123/2006: Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Lei 
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Orgânica Municipal. Contabilidade: Conceito, Objetivos e finalidades. Gestão: Empresas de prestação de 

serviços, comerciais e industriais. Receitas. Despesas. Custos e resultados. Regimes contábeis. Exercício 

social e períodos contábeis. Patrimônio: Conceito, Componentes, Variações e configurações. Contas: 

Conceito, Estrutura e espécies. Escrituração: Mecanismo de débito e crédito, Lançamentos, Livros 

obrigatórios e facultativos, Método e espécies de escrituração, Fatos contábeis, Registros contábeis, Correção 

de erros. Apuração de resultados: Amortização, Depreciação, Exaustão e provisões. Lucro: Bruto, Custo de 

vendas, Lucro operacional e lucro líquido. Avaliação de estoques. Apropriação de resultado. Reserva de 

lucros de capital e de reavaliação. Balancetes e demonstrativos contábeis: Espécies, Finalidades. Elaboração 

e relacionamento entre balancetes demonstrativos contábeis. Levantamentos. Inventários. Noções de 

arquivologia e protocolo. Generalidades administrativas e Contábeis; Correspondência Oficial; Código 

Tributário Nacional; Atos Legais; Noções básicas de informática. Conhecimentos inerentes à função 

observando-se a prática do dia-a-dia. 

 

Aux. de Serviços Gerais: 

Princípios fundamentais para o bom atendimento. Relações humanas no trabalho. Conservação dos 

instrumentos de trabalho. Noções de limpeza e higiene. Prevenção de acidentes no trabalho. Equipamentos 

de segurança. Cuidados com a saúde, qualidade de vida e higiene. Postura profissional e apresentação 

pessoal. Serviços auxiliares de limpeza. Produtos e maneiras apropriadas para limpeza de: cozinhas, pisos, 

paredes, vasos sanitários, azulejos. Alimentação e nutrição de escolares. Pirâmide de alimentos. Preparação, 

higienização e conservação de Alimentos. Destinação do lixo, reciclagem. Cuidados que devemos ter com o 

meio ambiente. Aquecimento global. Atmosfera. Poluição. Saneamento básico. Conhecimentos inerentes à 

função observando-se a prática do dia-a-dia. 

 

Engenheiro Civil: 

Projetos de obras civis. Projetos de Topografia; Planialtimentria; NBR13133/1994 - Execução de 

Levantamento Topográfico. Projetos Arquitetônicos; Execução e Projetos Estruturais (concreto, aço, madeira 

e rochas); Execução e Projetos de instalações hidrossanitárias e elétricas. Execução e projeto de Fundações e 

Contenções. Mecânica dos solos. Execução e Projeto de instalações especiais e Telefonia. Instalação de 

Elevadores. Execução e Projeto de Instalações de ventilação, exaustão e Ar condicionado. Execução e 

Projeto de instalações de Combate a Incêndio. Projetos de Estações de tratamento de água, estações de 

tratamento de esgoto, estações elevatórias de água e estações elevatórias de esgoto. Especificação 

normalizada de materiais e serviços. Propriedades dos materiais de construção civil. Programação de obras. 

Orçamento e composição de custos unitários, parciais e totais: levantamentos quantitativos. Planejamento e 

cronograma físico-financeiro: PERT-CPM. Gerenciamento de obras. Construção. Procedimentos 

normalizados de: organização do canteiro de obras; execução de fundações (fundações rasas e fundações 

profundas). Vedações: Alvenarias e sistemas de vedações industrializados, vedações pré-moldadas; 

estruturas de concreto, aço e madeira; coberturas e impermeabilização; esquadrias; pisos e revestimentos; 

pinturas, instalações (água, esgoto, eletricidade; telefonia; instalações especiais); fiscalização de obras; 

acompanhamento da aplicação de recursos (medições, emissão de fatura etc.); controle de materiais 

(cimento, agregados, aditivos, concreto usinado, aço, madeira, materiais cerâmicos, vidro, etc.); controle de 

execução de obras e serviços terceirizados. Hidráulica e Hidrologia; Irrigação e drenagem, barragens, canais. 

Solos e obras de terra (barragens, estradas, aterros etc.). Saneamento básico e saneamento ambiental 

(disposição de resíduos, aterros sanitários etc.). Obras de Infraestrutura urbana e rural. Estradas e 

pavimentação rígida e flexível. Terraplenagem. Legislação e Engenharia legal. Legislação Ambiental. 

Licitações e contratos. Legislação especifica para obras de engenharia civil. Vistoria e elaboração de 

pareceres. Princípios de planejamento e de orçamento público. Elaboração de orçamentos. Normas 

Regulamentadoras de Saúde e segurança no trabalho. Noções de geoprocessamento. Engenharia de 

Avaliação: Noções da normalização de Avaliação de imóveis urbanos. Normas de desenho técnico; desenho 

auxiliado por computador - AutoCAD. Procedimentos de construção civil de acordo com as normas da 
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ABNT. Normalização de serviços. Estatuto das Cidades - Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 e suas 

alterações. Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Lei nº10.520/02 (pregão) e suas alterações. Conhecimentos 

inerentes à função observando-se a prática do dia-a-dia. 

 

Fiscal de Tributos: 

Noções de Direito Constitucional. Tributação e Orçamento. Sistema Tributário Nacional. Princípios 

constitucionais tributários. Repartição constitucional de competências tributárias. Limitações ao poder de 

tributar. Ordem econômica e financeira. Noções de Direito Administrativo. Teoria geral do Ato 

Administrativo: conceito, classificação, espécies, elementos, requisitos e atributos do ato administrativo. 

Direito Tributário. Conceito. Princípios. Normas gerais tributárias. Legislação Tributária: Vigência, 

interpretação, integração e aplicação. Conceito de tributo e espécies incluídas na competência tributária 

municipal. Incidência. Não Incidência. Imunidade. Isenção. Obrigação tributária: Principal e acessória. 

Hipótese de Incidência. Fato gerador. Sujeitos ativos e passivos. Contribuinte e Responsável. 

Responsabilidade Solidária e supletiva. Capacidade tributária. Domicílio tributário. Crédito tributário: 

natureza, conceito, constituição, suspensão, extinção e exclusão. Lançamento: conceito, espécies, requisitos, 

efeitos, impugnação e revisão. Administração Tributária. Fiscalização: termos e procedimentos. Sigilo 

Fiscal. Fiscalização das empresas optantes pelo Simples Nacional. Dívida ativa: Requisitos e efeitos da 

Inscrição. Certidão negativa. Prescrição e decadência. Renúncia de receitas. Infração, Fraude e Crimes contra 

a ordem tributária (lei 8.137/90). Lei Complementar n.º 116, de 31 de julho de 2003 e suas alterações. O 

ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza: Incidência; Não Incidência; Fato Gerador; Serviços 

Tributáveis; Lista de serviços; Estabelecimento Prestador; Sujeito passivo; Contribuinte; Responsável; Base 

de cálculo; Alíquota; Preço do serviço. O ITBI - Imposto sobre a Transmissão inter vivos de Bens Imóveis: 

Fato gerador, Base de Cálculo, Sujeito Passivo. O IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 

Urbana: Fato gerador, Base de Cálculo, Sujeito Passivo. Legislação Tributária do Município. Código 

Tributário Municipal, legislação esparsa e regulamentos. Noções de Direito Civil. Pessoas Naturais e 

Jurídicas. Atos jurídicos lícitos. Atos ilícitos. Negócio jurídico. Contratos e espécies. A empresa, o 

empresário, a sociedade, o estabelecimento, nome empresarial e escrituração. Posse e Propriedade: conceito, 

aquisição e perda. Contabilidade. Conceito, noções básicas, objeto, finalidade, usuários e funções. 

Patrimônio: conceito, bens, direitos e obrigações. Equação patrimonial, origem e aplicação de recursos. 

Conceitos contábeis básicos: contas, lançamentos, método das partidas dobradas. Balanço patrimonial: 

apresentação e composição. Apresentação da demonstração do resultado. Auditoria. Conceito e espécies. 

Procedimentos de Auditoria. Papéis de Trabalho. Fraude e erro. Planejamento de Auditoria. Relevância. 

Risco de Auditoria. Aplicação de procedimentos de Auditoria. Relatório de Auditoria. Lei Orgânica 

Municipal. Lei Complementar nº 712, de 16 de dezembro de 2008. 

 
 Médico ESF: 

Operacionalização da Estratégia Saúde da Família; SUS - Sistema Único de Saúde; Lei Orgânica de Saúde 

8.080/90; NOB-SUS/96 - Norma Operacional Básica do SUS; Lei nº 8142 de 28 de dezembro de 1990 e suas 

alterações; Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças 

cardiovasculares: insuficiência cardíaca, insuficiência coronária, arritmias cardíacas, doença reumática, 

tromboses venosas, hipertensão arterial, insuficiência respiratória aguda e crônica, asma, doença pulmonar 

obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intersticial, 

neoplasias, gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, insuficiência 

hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular de cólon, insuficiência 

renal aguda e crônica, glomeruloneferites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido base, nefroletíase, 

infecções urinárias, hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipertiroidismo, doenças 

da hipófise e da adrenal, anemias hipocrônicas, macrocíticas e homolíticas, anemia aplástica, leucopenia, 

púrpuras, distúrbios da coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão: osteoartrose, doença 

reumatóide juvenil, gota, tupus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doença do colágeno; neurológicas: 
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coma, cefaléias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias, 

alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão; infecciosas e transmissíveis: sarampo, 

varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças 

sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, lepstopirose, malária, 

tracoma, estreptococciais, estafilococciais, doença meningocócica, infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, 

viroses; escabiose. Atualidades relativas à profissão. Conhecimentos inerentes à função observando-se a 

prática do dia-a-dia. 

 

Médico Veterinário: 

Disciplinas básicas de graduação em medicina veterinária (curricular básica); Clínica médico-cirúrgica 

veterinária; Doença infectocontagiosas dos animais domésticos; Epidemiologia e saúde pública veterinária; 

Farmacologia e terapêutica médicoveterinária; Fisiologia dos animais domésticos; Inspeção e tecnologia de 

produtos de origem animal; Legislações sanitárias (federal e estadual/SC); Microbiologia e imunologia; 

Nutrição animal; Parasitologia médico-veterinária; Patologia médico-veterinária; Reprodução e fisiologia da 

reprodução animal; Toxicologia; Zoonoses; Zootecnia; Específico: Ações de vigilância em saúde 

(epidemiológica, sanitária e ambiental), Agravos à saúde provocados por alimentos (intoxicações e 

infecções); Higiene e higienização de estabelecimentos e de alimentos; Medidas de controle urbano de 

animais de fauna sinantrópica; Medidas de controle urbano de animais domésticos; Bioestatística; Legislação 

do SUS. Noções de anatomia, fisiologia, patologia, clínica e cirurgia veterinária de animais domésticos; 

Epidemiologia geral e aplicada. Conceitos de bioestatística; Principais doenças de importância em saúde 

pública animal: controle, prevenção e diagnóstico; Doenças de notificação obrigatória (OIE); Programas da 

Área Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Diagnósticos laboratoriais: principais 

técnicas oficiais, seus princípios e colheitas de material para diagnóstico; Inspeção Industrial e Sanitária de 

Produtos de Origem Animal (legislação vigente). BPF, PPOH e APPCC; Intoxicações e toxi-infecções 

alimentares; Legislação sobre exercício da profissão. Noções de ética e cidadania, Informática básica. 

Conhecimentos inerentes à função observando-se a prática do dia-a-dia. 

 

Motorista II: 

Direção Defensiva. Primeiros Socorros. Cargas Perigosas. Placas de Sinalização. Equipamentos obrigatórios. 

Código de Trânsito Brasileiro. Manutenção e reparos no veículo. Avarias sistema de aquecimento, freios, 

combustão, eletricidade. Controle quilometragem/combustíveis/ lubrificantes. Conservação e limpeza do 

veículo. Condições adversas. Segurança. Instrumentos e Controle. Procedimento de operações. Verificações 

diárias. Manutenção periódica. Ajustes. Diagnóstico de falhas. Engrenagens. Simbologia. Conhecimentos 

inerentes à função observando-se a prática do dia-a-dia. 

 

Operador de Equipamentos: 

Direção Defensiva. Primeiros Socorros. Cargas Perigosas. Placas de Sinalização. Equipamentos obrigatórios. 

Código de Trânsito Brasileiro. Manutenção e reparos no veículo. Avarias sistema de aquecimento, freios, 

combustão, eletricidade. Controle quilometragem/combustíveis/ lubrificantes. Conservação e limpeza do 

veículo. Condições adversas. Segurança. Instrumentos e Controle. Procedimento de operações. Verificações 

diárias. Manutenção periódica. Ajustes. Diagnóstico de falhas. Engrenagens. Simbologia. Conhecimentos 

inerentes à função observando-se a prática do dia-a-dia. 

 

Operário Braçal: 

Conhecimentos das ferramentas; Normas de segurança; Conhecimentos do sistema de metragem linear; 

Cubicagem; Conhecimentos dos materiais; Concretagem; Preparação de massas; Noções de assentamento de 

tijolos e carpintaria. Ecossistemas, poluição, meio ambiente. Revisão de peças e lubrificação de máquinas, 

noções de pequenos concertos. Conservação do mobiliário e material de trabalho. Lei Orgânica do 

Município. Conhecimentos inerentes à função observando-se a prática do dia-a-dia. 
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Professor De Artes: 

Artes visuais: elementos de visualidade e suas relações; comunicação na contemporaneidade; - Artes 

Plásticas: História geral das artes; história e ensino das artes no Brasil; - Artes: Conceitos e generalidades, 

fatos históricos, sua importância no contexto educacional no Brasil e no Mundo; - Pintores Brasileiros. Lei nº 

9.394/96 LDB; Lei nº 10.639 de 09 de Janeiro de 2003 – Educação das Relações Étnico-raciais. Constituição 

Federal, na parte referente à Educação; e ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente); - Proposta Curricular 

de Santa Catarina, PCN’S. DIDÁTICA GERAL. 

 

NASF 

 

Fisioterapeuta: 

Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1.990 - Lei Orgânica da Saúde; Anatomia e fisiologia dos sistemas: 

Músculo esquelético, cardiorespiratório, neurológico central e periférico, adulto e infantil; Fisiopatologia dos 

sistemas músculo esquelético e cardiorrespiratório, bem como reumatologia básica, abrangendo adulto e 

infantil; Fisioterapia aplicada a Traumato - ortopedia; Fisioterapia aplicada a Cardiologia; Fisioterapia 

aplicada às disfunções Respiratórias; Fisioterapia aplicada a Neurologia; Fisioterapia aplicada a 

Reumatologia. Lei Orgânica Municipal. Conhecimentos inerentes à função, observando-se a prática do dia-a-

dia. 

 

Psicólogo: 

Conhecimentos técnicos profissionais inerentes à psicologia no contexto da saúde; Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais; legislação em saúde mental: Portaria 10.216/2001; Portaria 336/2002; 

Portaria 3088/2011; psicopatologia geral; psicologia geral, experimental e do desenvolvimento; práticas e 

técnicas psicológicas, A Estratégia de Saúde da Família - ESF e outros da área de atenção básica, Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família - NASF (Portaria nº 154, de 24 de janeiro de 2008, do Ministério da Saúde); 

orientação profissional; teoria e técnicas psicoterápicas; acompanhamento e tratamento a pessoas com 

deficiências e seus familiares; ações preventivas; interpretação de sinais e sintomas; Lei 8.080/1990; Lei 

8.142/1990. Atualidades relativas à profissão. Conhecimentos inerentes à função observando-se a prática do 

dia-a-dia. 

 

Fonoaudiólogo: 

Audição: Anatomia e fisiologia da audição; Desenvolvimento normal da audição e da linguagem; Avaliação 

auditiva no adulto e na criança; Inspeção do meato acústico externo, audiometria, imitância acústica 

(fundamentos, técnicas, interpretação de resultados, patologias, conduta e discussão de casos); Triagem 

auditiva em escolares; Avaliação eletro fisiológica- EOA, BERA; Processamento auditivo central; Aparelhos 

auditivos: Princípios gerais na indicação, seleção e adaptação de aparelhos auditivos. Voz: Anatomia e 

fisiologia dos órgãos envolvidos na fonação; Desenvolvimento da fonação; Avaliação perceptual e acústica 

da voz; Atuação fonoaudiológica nas disfonias funcionais; Atuação fonoaudiológica nas disfonias presentes 

na infância e terceira idade; Atuação fonoaudiológica nas disfonias neurológicas; Atuação fonoaudiológica 

nas sequelas de cirurgia de cabeça e pescoço. Linguagem: Desenvolvimento da linguagem oral na criança; 

Desenvolvimento da linguagem escrita; Percepção auditiva e de fala. Fundamentos da linguística; Atuação 

fonoaudiológica nos distúrbios de linguagem escrita; Atuação fonoaudiológica nos distúrbios de fala e 

linguagem relacionados ao crescimento e desenvolvimento; Atuação fonoaudiológica nos distúrbios de fala e 

linguagem relacionados ás lesões cerebrais. Motricidade Oral: Crescimento maxilofacial; Amadurecimento 

das funções orofaciais; - Sistema estomatognático; Aleitamento materno no desenvolvimento da motricidade 

oral; Acompanhamento fonoaudiológico em pacientes portadores de fissura lábio palatal; Disfagia- avaliação 

e tratamento. Conhecimentos inerentes à função observando-se a prática do dia-a-dia. 
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SAMAE 

 

Operador de Estação de Água -  E.T.A.: 

Hidráulica básica; Conceitos elementares de vazão, velocidade, pressões; Noções sobre unidades de medidas 

hidráulicas: volumes de água, vazão, velocidade, pressões, áreas, níveis; Conversão de unidades; 

Identificação e leitura de instrumentos de medição vazão, de pressão e de níveis, (hidrômetros, manômetros e 

indicadores); Doenças transmissíveis pela água, ar e solo. Controle de poluição da água; Química básica para 

tratamento de água; Principais materiais e reagentes de laboratório; Noções de química inorgânica, físico-

química e orgânica; Parâmetros de qualidade da água. Análise qualitativa e quantitativa da água; Segurança 

em laboratório; Conhecimentos de coleta e preservação de amostras; Processos, operações e tecnologias de 

tratamento da água; Produtos químicos utilizados no tratamento da água e dosagem; Portaria nº 2.914, de 12 

de dezembro de 2011; Resolução CONAMA nº 357/2005); Lei nº 11.445, de 5 de Janeiro de 2007; 

Conhecimentos de Informática (Ambiente, Internet, Editores e Planilhas). Uso de Equipamentos de Proteção 

Individual - EPI's; Conhecimentos inerentes à função observando-se a prática do dia-a-dia. 

 

Encanador: 

Sistemas de água e esgoto: princípios básicos; Identificação e uso de ferramentas para hidráulica, eletricidade 

e mecânica; Redes Hidráulicas, componentes, instalação, inspeção, manutenção e reparos; Bombas 

Hidráulicas; Conhecimento da Capacidade de Hidrômetros; Tipos de tubulação; Tipos de conexão; Materiais 

utilizados; Ligações de água; Ligações de esgoto; Válvulas; Registros; Tipos de Poços e Bombas d'água; 

Unidades de Medida: extensão, peso, vazão, volume, pressão e nível; Instrumentos de Controle. Conservação 

em instalações hidráulicas, rede de esgotos, rede de tubulação, instrumentos de controle de pressão, válvulas, 

entre outros. Organização e limpeza do local de trabalho. Segurança no trabalho e Utilização de EPI's. 

Demais atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos inerentes à função observando-se a prática do dia-a-

dia. 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome do Candidato:  

CPF:  
Carteira de 

Identidade: 
 

Cargo Pretendido:  

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaro, para os devidos fins, conforme item 4.11 do Edital de Concurso Público para Emprego Público nº 

01/2014, e para que surta os efeitos legais que: 

 

- a necessidade especial que possuo não me impossibilita de exercer as atribuições do cargo acima 

mencionado; 

 

- fico impedido de usufruir da condição de portador de necessidades especiais para, posteriormente, requerer 

readaptação ou aposentadoria. 

 

Informo, ainda, as condições de que necessito para realização das provas: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________. 

 

 

_________________, _____ de ______________ de 2014. 

 

 

_________________________ 

Assinatura do Candidato 
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ANEXO IV 

 

NORMAS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA E DA PROVA DE TÍTULOS 

 

I - A Prova Prática e a Prova de Títulos será realizada no dia 20 de julho de 2014 com início as 

14h00min, levando em consideração que os portões de acesso ao local das provas serão fechados às 

13h45min. 

II - A convocação para realização da Prova prática, Prova de Títulos será publicada no dia 15 de julho 

de 2014, lembrando que será convocado 05 vezes o número de vagas oferecidas para o cargo, 

indiferente do número de aprovados. 

II - O local da Prova Prática, Prova de Títulos será publicado juntamente com a convocação para a 

realização das provas. 

IV - Será vedado o acesso ao local de prova prática ao candidato que se apresentar após as 13 horas e 

45 minutos, comparecer sem documento oficial de identificação (com foto) sob qualquer alegação. 

V – Para os cargos de motorista e Operador de Equipamentos, os candidatos deverão apresentar 

Carteira Nacional de Habilitação conforme Habilitação mínima exigida no quadro do anexo I. 

VI – Não terá direito a fazer a prova prática os candidatos que não apresentarem a Carteira Nacional 

de Habilitação exigida no quadro do anexo I. 

 

 

ESPECIFICAÇÕES DA PROVA PRÁTICA. 

 

1. MOTORISTA  

1.1. Tarefa a ser realizada:  

Utilização de Ônibus.  

  

1.2. Critérios de avaliação:  

a) Conservação do veículo; 

b) Habilidades/Produtividade/Técnica ao conduzir o veículo;  

c) Segurança ao conduzir o veículo. 

 

2. OPERADOR DE EQUIPAMENTOS 

2.1. Tarefa a ser realizada:  

Utilização de Retro Escavadeira e Pá Carregadeira.  

  

2.2. Critérios de avaliação:  

a) Conservação da máquina; 

b) Habilidades/Produtividade/Técnica ao operar a máquina;  

c) Segurança ao operar a máquina. 

 

3. OPERADOR DE E.T.A 

3.1. Tarefa a ser realizada: 

Utilização de equipamentos e produtos para tratamento da água. 

 

3.2 Critérios de avaliação:  

a) Conhecimento das condições de funcionamento de máquinas e equipamentos;   
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b) Conhecimento dos itens de segurança;  

c) Manuseio do material de análise físico-química; 

d) Preenchimento de relatórios; 

e) Cálculos para realizar dosagens. 

 

4. ENCANADOR 

4.1. Tarefa a ser realizada: 

Utilização de materiais de encanamento hidráulico. 

 

4.2. Critérios de avaliação: 

a) Instalação de um sistema hidráulico; 

b) Reconhecimentos de peças; 

c) Reparos hidráulicos; 

d) Manuseio de ferramentas; 

e) Conhecimento de itens de segurança. 

 

 

ESPECIFICAÇÕES DA PROVA DE TÍTULOS 

 

I. Para a prova de títulos será computado nota dos títulos conforme tabela abaixo: 

 

TÍTULOS PONTUAÇÃO 

Certificado de conclusão de Pós-graduação lato 

sensu na área de educação. 

4.0 pontos 

Certificado de conclusão de Mestrado na área de 

educação. 

7.0 pontos 

Certificado de conclusão de Doutorado na área 

de educação. 

10.0 pontos 

 

II. Todos os documentos apresentados para comprovar os títulos precisam ser cópias autenticadas ou 

cópias simples acompanhada dos originais para conferência. 

 

 


