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CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 002/2014 (FUNDEMA) 
 

Abertura de Inscrições para o provimento dos cargos do 
Quadro Único de Pessoal da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO 
MEIO AMBIENTE DE ARAQUARI – FUNDEMA, através de 
Concurso Público – Edital nº. 002/2014. 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI, torna público que fará realizar Concurso Público para 
provimento de vagas do quadro único de pessoal da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 
AMBIENTE DE ARAQUARI – FUNDEMA, de acordo com as Leis Municipais nºs. 117/2011, 
068/2009 e 122/2012, suas alterações, e demais legislações vigentes, que será regido pelas normas 
estabelecidas neste Edital. 
 
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1 O Concurso Público será regido por este edital e executado pelo Instituto o Barriga Verde, 
localizado na Avenida Luiz Bertoli, 233, centro, município de Taió, Estado de Santa Catarina, tel./fax 
(47) 3562-1598, endereço eletrônico www.iobv.com.br, e-mail concursos@iobv.com.br, sob a 
supervisão da Comissão Municipal de Concurso Público, nomeada pela Portaria Número  388-
A/2014. 
 
1.2 A realização do certame seguirá as datas e prazos de acordo com o seguinte cronograma: 
 

Data Atividade   

25/07/2014 Publicação do edital 

11/08/2014 a 
11/09/2014 

Período de inscrições exclusivamente pela internet (on-line). 
www.iobv.com.br 

12/09/2014 Último dia para pagamento da taxa de inscrição de todos os candidatos. 

11/09/2014 
Prazo final para envio via sedex do requerimento e do laudo médico dos 
candidatos que solicitarem vaga para deficiente e condição especial para 
realização da prova, inclusive mãe nutriz. 

17/09/2014 Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas. 

18 e 19/09/2014 Prazo para recursos contra o indeferimento das inscrições. 

24/09/2014 Publicação do edital de homologação das inscrições, horário e local das provas 

26/09/2014 
Prazo final para envio via sedex AR do certificado para pontuação da prova de 
títulos para os cargos de nível superior. 

28/09/2014 Aplicação das provas escritas objetivas. 

29/09/2014 
Divulgação do gabarito preliminar da prova escrita  objetiva no site 
www.iobv.com.br 

30/09 e 
01/10/2014 

Prazo de recursos contra as questões e ao gabarito preliminar da prova  escrita 
objetiva escrita. 

07/10/2014 
Divulgação do gabarito definitivo da prova escrita objetiva no site 
www.iobv.com.br 

08/10/2014 Divulgação da classificação preliminar da prova escrita objetiva. 

09 e 10/08/2014 Recursos contra a classificação preliminar prova escrita objetiva. 

13/10/2014 Classificação final da prova escrita. 

14/10/2014 Convocação para a prova prática e entrega de títulos (professores) 

19/10/2014 Provas práticas  

22/10/2014 Divulgação da classificação preliminar das provas práticas e pontuação de títulos 

23 e 24/10/2014 Recursos contra a classificação da prova prática e pontuação de títulos 

27/10/2014 Classificação final de todos os candidatos. 

Após 28/10/2014 Homologação final. 

http://www.iobv.com.br/
mailto:concursos@iobv.com.br
http://www.iobv.com.br/
http://www.iobv.com.br/
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1.3 O cronograma é uma previsão e poderá sofrer alterações, dependendo do número de inscritos e 
de recursos, intempéries e por decisão da Comissão Especial para Supervisionar e Acompanhar 
a Realização do Concurso Público e da Comissão do Instituto o Barriga Verde, sendo de 
responsabilidade do candidato acompanhar suas alterações nos meios de divulgação do 
certame. 

1.4 Os candidatos que enviarem a documentação via postal, por SEDEX AR, devem providenciar 
sua expedição com a devida antecedência para que o IOBV receba dentro do prazo estipulado 
no cronograma. Passada essa data a documentação não mais será processada e a inscrição 
para vaga reservada a portador de deficiência será desconsiderada. Devendo ser enviadas para 
o seguinte endereço: 
INSTITUTO O BARRIGA VERDE  
Ref.: Concurso Público Araquari 
Avenida Luiz Bertoli, 233 – Centro 
CEP 89.190-000 – Taió - SC 

1.5 O presente concurso público destina-se ao provimento das vagas constantes do anexo I deste 
edital, contratados no regime estatutário de acordo com a Lei Municipal nº 117/211. 

1.6 A nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas deste certame, atenderá os 
dispositivos da RE/598.099//STF, de acordo com a necessidade da Prefeitura Municipal, 
respeitada a ordem de classificação, podendo ser convocados mais candidatos aprovados, se 
houver necessidade para o serviço público. 

 
2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NOS CARGOS 
2.1 São requisitos básicos para investidura nos cargos a que se refere o presente concurso: 

a) A nacionalidade brasileira; 
b) O gozo dos direitos políticos; 
c) A quitação com as obrigações militares e eleitorais; 
d) O nível de escolaridade exigido; 
e) A idade mínima de dezoito anos; 
f) Condições de saúde física e mental compatíveis com o exercício do cargo ou função, de 

acordo com prévia inspeção médica oficial realizada na forma do art. 269 da Lei 
Complementar nº 020/08; 

g) Idoneidade moral a ser comprovada mediante a apresentação de atestado de antecedentes 
emitido por órgão competente; 

h) Inexistência da incompatibilidade para o exercício de cargo público municipal; 
i) Ter sido aprovado no Concurso Público, na forma estabelecida neste Edital; 
j) Comprovar a formação exigida para o cargo e o registro profissional quando exigido. 
k) Outros requisitos justificados pelas atribuições do cargo ou estabelecidos em lei. 

2.2 O prazo de validade do presente concurso será de até dois anos, prorrogável por uma vez, por 
igual período, contados a partir da data de sua homologação. 

2.3 A divulgação oficial das informações referente a este Concurso Público dar-se-ão pela publicação 
de editais no mural oficial da Prefeitura Municipal de Araquari, no site 
http://www.Araquari.sc.gov.br e no site www.iobv.com.br e seus extratos serão publicados em 
órgão oficial de imprensa. 

 
3. DOS CARGOS, FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA, VENCIMENTO, CARGA HORÁRIA, E 

NÚMERO DE VAGAS. 
 
3.1. A relação dos cargos com as exigência mínimas de formação, vencimento, carga horária, 

número de vagas e outras informações constam no anexo I deste edital e as atribuições dos 
cargos constam da lei de criação de cada cargo conforme citada no anexo I, as quais podem ser 
consultadas no site www.leismunicipais.com.br, na ausência de atribuições descritas na lei de 
criação do cargo, considere-se às   estabelecidas nos devidos conselhos de classe. 

http://www.iobv.com.br/
http://www.leismunicipais.com.br/
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3.2. A escolaridade e requisitos exigidos, conforme anexo I e legislação em vigor, deverão ser 
comprovados quando da convocação do candidato para admissão. 

 

4. DA INSCRIÇÃO 
4.1. A participação no presente Concurso Público iniciar-se-á pela inscrição, que deverá ser efetuada 

no prazo e nas condições estabelecidas neste Edital. 
4.2. A inscrição somente será efetuada via Internet, no endereço eletrônico www.iobv.com.br, no 

período estabelecido no cronograma de atividades capítulo I deste edital. 

4.3.   Para efetivar a sua inscrição o candidato deverá seguir os seguintes passos: 

a) acessar o endereço eletrônico www.iobv.com.br; 

b) em “concursos abertos” selecionar o município de ARAQUARI; 

c) Ler atentamente o edital, preencher o Requerimento de Inscrição e enviá-lo pela Internet, 
imprimindo uma cópia que deve ficar em seu poder; 

d) Imprimir e efetuar o pagamento do boleto da taxa de inscrição preferencialmente nas agências da 
Banco do Brasil, até o último dia de inscrições. 

e) Manter o boleto que comprova o pagamento da taxa de inscrição em seu poder. 

4.4.   No requerimento de inscrição, sob as penas da Lei, o candidato declarará que sendo aprovado, 
ao tomar posse no cargo atenderá aos seguintes requisitos: 

a) 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, do artigo 12 da Constituição Federal. 

b) Estar quite com as obrigações resultantes da legislação eleitoral, e, quando do sexo 
masculino, estar quite também, com as obrigações do serviço militar. 

c) Não ter sofrido, quando no exercício de cargo público, demissão a bem do serviço público ou 
por justa causa, o que deverá ser comprovado, no ato de admissão, por meio da assinatura 
de regular termo de declaração. 

d) Não ter antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e 
políticos. 

e) Ter conhecimento das exigências contidas neste Edital e comprometer-se a tomar 
conhecimento de eventuais termos aditivos e instruções específicas contidas em outros 
avisos pertinentes ao presente concurso. 

f) Possuir a escolaridade exigida e os documentos comprobatórios de escolaridade e pré-
requisitos exigidos por este Edital. 

g) Estar legalmente habilitado (a) para o exercício das ações pertinentes a função; 

h) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos.  
 
4.5 O valor da taxa de inscrição é de: 

a) Para cargos com exigência de curso superior: R$ 100,00 (cem reais); 
b) Para cargos com exigência de curso de ensino médio: R$ 80,00 (oitenta reais); 
c) Para cargos com exigência de ensino fundamental e alfabetizado: R$ 35,00 (trinta e cinco reais); 

4.6.  O pagamento da taxa de inscrição só poderá ser feito mediante a utilização do boleto de 
pagamento disponível no endereço eletrônico www.iobv.com.br, com o respectivo código de barras, 
até a data de vencimento constante no mesmo. 

4.6.1 O agendamento do pagamento e o respectivo demonstrativo não se constituem documentos 
comprobatórios do pagamento da taxa de inscrição. 

4.7   No caso de perda do boleto original, uma segunda via poderá ser obtida no mesmo endereço, 
na área restrita do candidato. 

http://www.iobv.com.br/
http://www.iobv.com.br/
http://www.iobv.com.br/
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4.8   Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade 
em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente. 

4.9   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 
assumir o cargo, bem como das regras constantes neste edital  acompanhando as publicações e 
suas possíveis alterações. 

4.10   A inscrição só será aceita quando o Banco onde foi paga a taxa de inscrição confirmar o 
respectivo pagamento. 

4.11   Após o pagamento do boleto bancário, em até cinco dias o candidato poderá conferir, na sua 
área do candidato, se os dados da inscrição foram recebidos e se o valor da inscrição foi pago, 
podendo imprimir seu comprovante definitivo de inscrição. 
 
4.12.  Da isenção da taxa de inscrição 
4.12.1. Por falta de previsão legal municipal não haverá nenhuma forma de isenção de taxa de 
inscrição. 

4.13 É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via postal, via fax, via e-mail, ou por qualquer 
outra via não especificada neste edital. 

4.14 As informações prestadas no preenchimento do Requerimento de Inscrição, são de inteira 
responsabilidade do candidato, podendo ser indeferida ou anulada a inscrição por seu 
preenchimento incompleto ou de forma indevida. 

4.14.1   A Comissão Municipal de Concurso Público e o IOBV, a qualquer tempo, poderão anular a 
inscrição, as provas e admissão do candidato, se verificada falsidade em qualquer declaração ou 
documento exigido neste edital. 

4.15   As mudanças de endereço e/ou dados cadastrais deverão ser alteradas, na área restrita do 
candidato, até a data de realização da prova. 

4.16. O IOBV não se responsabilizará por solicitações de inscrição via Internet não efetivadas por 
falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação e outros fatores de ordem 
técnica que impossibilitar a transferência dos dados ou a impressão dos documentos relacionados. 

4.16.1. Para evitar transtornos ao candidato aconselha-se que faça sua inscrição antecipadamente. 

4.17   O candidato poderá participar deste edital com até duas inscrições para cargos 
diferentes, desde que os horários de provas sejam compatíveis. 

4.17.1 Verificando-se mais de uma inscrição de um mesmo candidato para o mesmo horário 
de provas, será considerada apenas a inscrição mais recente devidamente paga. 

4.18   O candidato, após efetuar o pagamento da inscrição não poderá, sob qualquer pretexto, 
pleitear a troca de cargo e/ou a devolução da importância recolhida uma vez que, o valor da inscrição 
somente será restituído em caso de anulação plena do Concurso Público.  

4.19   A inscrição implica no conhecimento e aceitação das regras e condições estabelecidas neste 
edital, seus termos aditivos, convocações bem como avisos publicados no endereço eletrônico do 
concurso, que passarão a fazer parte do instrumento convocatório como se nele estivessem 
transcritos, a acerca dos quais o candidato não poderá alegar desconhecimento, sendo sua 
responsabilidade manter-se informado, acompanhando as divulgações no site oficial 
www.iobv.com.br. 

4.20 Será cancelada a inscrição do candidato que:  

a) Efetuar o pagamento da taxa de inscrição com cheque sem a provisão de fundos, 
agendamentos não compensados ou com qualquer outra irregularidade; 
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b) Prestar declarações falsas, inexatas, adulterar qualquer documento informado ou apresentado 
ou que não satisfizer as condições estabelecidas neste Edital. 

4.20.1.  No  caso de cancelamento da inscrição serão anulados todos os atos dela decorrentes, a 
qualquer tempo, mesmo que o candidato tenha sido classificado e que o fato seja constatado 
posteriormente. 

4.21   Ao se inscrever o candidato concorda com o acesso por terreiros, por qualquer meio, dos seus 
dados de identificação, títulos apresentados, resultados das avaliações a que for submetido e 
classificação no presente concurso público. 

4.22   As inscrições poderão ser prorrogadas por necessidade de ordem técnica e/ou operacional o 
que poderá ser feito sem prévio aviso bastando, para todos os efeitos legais, a comunicação de 
prorrogação feita no site www.iobv.com.br e http://www.araquari.sc.gov.br. 

4.23.  Das condições especiais para realizar a prova 

4.23.1 Os candidatos, inscritos que necessitarem de atendimento especial para realização da 
prova (local de fácil acessibilidade, uso de aparelhos de audição ledor, prova com fonte 
ampliada e etc.), deverão assinalar esta opção no Requerimento de Inscrição e indicar o 
atendimento especial que desejar, devendo enviar tal solicitação através do anexo III deste 
edital, via sedex Ar para o endereço do Instituto o Barriga Verde, Avenida Luiz Bertoli, 233 – 
Centro – 89.190-000 – Taió – SC. 

4.23.2    A candidata que necessitar amamentar deverá, além de requerer atendimento especial 
para realizar a prova, nos termos do item 4.23.1, deverá comparecer ao local do exame com a 
antecedência mínima de trinta minutos, acompanhada de pessoa maior de 18 anos que ficará 
responsável pela guarda da criança. O menor e o responsável ficarão em sala especial. Nos 
momentos de amamentação a candidata solicitará ao fiscal de sala que a conduza ao local. O 
tempo destinado à amamentação não será descontado do tempo de duração da prova. 

4.23.3   O IOBV publicará, no endereço do concurso www.iobv.com.br, conforme cronograma, 
despacho das solicitações de atendimento especial deferidas e indeferidas. 

 

5. DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 

5.1   Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscreverem neste concurso 
público, desde que sua deficiência seja compatível com as atribuições a que pretende concorrer, 
sendo-lhes reservadas de acordo com Lei Municipal Complementar 117/2011, 10% (dez por cento) 
das vagas oferecidas, os quais integrarão lista de chamada especial. 

5.2   Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias 
discriminadas no artigo 4º do Decreto Federal n.º 3.298/99 e as alterações constantes do artigo 7 do 
Decreto Federal 5.296/04.  

5.3. O resultado final do Concurso será publicado em duas listas: lista geral e lista especial. A 
primeira trará a relação de todos os candidatos aprovados e classificados, inclusive das pessoas com 
deficiência. A lista especial conterá, por seu turno, relação de todos os candidatos com deficiência 
aprovados e classificados. 

5.3.1   O primeiro candidato classificado no Concurso na lista especial dos candidatos inscritos para 
as vagas reservadas às pessoas com deficiência, será nomeado para ocupar a 10ª (décima) vaga 
aberta. O segundo classificado no Concurso na listagem especial ocupará a 20ª (vigésima) vaga 
aberta e assim sucessivamente, obedecida a ordem de classificação na listagem especial e o prazo 
de validade do concurso. 

5.4. O candidato com deficiência concorrerá a todas as vagas oferecidas no cargo escolhido, 
utilizando-se da vaga reservada somente quando, tendo sido aprovado, não puder ser nomeado 
através de sua classificação na lista geral. 

http://www.iobv.com.br/
http://www.iobv.com.br/
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5.5 O candidato que se declarar pessoa com deficiência, participará do presente concurso público 
em igualdade de condições com os demais candidatos quanto ao conteúdo das provas; à avaliação e 
aos critérios de aprovação; ao horário e ao local de aplicação das provas; e nota mínima exigida para 
todos os demais candidatos. 

5.6   Para concorrer às vagas reservadas aos portadores de deficiência, o candidato deverá: 

a) No ato da inscrição, declarar-se pessoa com deficiência, assinalando no local indicado no 
requerimento de inscrição; 

b) Encaminhar laudo médico original, emitido nos últimos doze meses, atestando a espécie e o 
grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-
10), bem como à provável causa da deficiência. 

c) Encaminhar requerimento conforme anexo III deste edital, devidamente preenchido e 
assinado, no qual poderá ser informada a condição especial que necessita para a realização 
da prova. 

5.6.1   A documentação de que tratam as alíneas “a e b”, deverá ser encaminhada via correios 
sedex/AR, ou protocolada pessoalmente na sede do Instituto o Barriga Verde, Avenida Luiz Bertoli, 
233, Centro – 89190-00 – Taió – SC. 

5.6.2   O fornecimento do laudo médico é de responsabilidade exclusiva do candidato. Os 
documentos entregues não serão devolvidos, assim como não serão fornecidas cópias. 

5.6.3 O atendimento às condições especiais solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e 
razoabilidade do pedido. 

5.7   Os candidatos inscritos para as vagas reservadas aos portadores de deficiência que deixarem 
de atender, no prazo e condições determinados pelo Edital, em especial as relacionadas aos 
documentos comprobatórios de sua deficiência, terão sua inscrição como portador de deficiência 
invalidada e passarão a ser considerados como não portadores de deficiência. 

5.8.  Tendo  sido aprovado no Concurso Público, os portadores de deficiência serão submetidos à 
Equipe Multiprofissional, designada com o objetivo de avaliar a compatibilidade entre as atribuições 
essenciais do cargo com a necessidade especial de que o candidato é portador, emitindo relatório 
que servirá de base para o laudo expedido pela Perícia Médica Oficial do município. 

5.9 Tendo sido aprovados no Concurso Público os portadores de deficiência serão submetidos a 
Perícia Medica Oficial para comprovação da deficiência informada pelo candidato no ato de seu 
exame admissional e de sua compatibilidade com o exercício das atribuições do cargo. 

5.10 Será eliminado da lista de candidatos que concorrem às vagas reservadas aos portadores de 
deficiência, o candidato cuja deficiência assinalada no ato da inscrição não seja constatada ou não 
seja compatível com o exercício das atribuições do cargo, passando a compor apenas a lista de 
classificação geral final. 

5.11. O candidato que requerer vaga especial não está isento do pagamento da taxa de inscrição. 

5.12. O candidato com deficiência participará deste concurso em igualdade de condições aos demais 
candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação e critérios de aprovação, horário, 
data, local de aplicação e nota mínima exigida para todos os demais candidatos. 

 

6. DA HOMOLOGAÇAO DAS INSCRIÇÕES PRELIMINARES 

6.1.  As   inscrições que preencherem todas as condições deste edital serão divulgadas 
preliminarmente conforme no site deste concurso www.iobv.com.br, conforme cronograma deste 
edital. 

http://www.iobv.com.br/
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6.2.  Caso a inscrição preliminar do candidato não seja homologada, ou haja inexatidão relativas a 
grafia do se nome, condição de pessoa com deficiência ou qualquer oura, caberá recurso nos termos 
do presente Edital. 

6.3. Após prazo recursal as inscrições que preencherem todas as condições deste Edital serão 
homologadas e deferidas pela autoridade competente na data constante do cronograma deste edital. 

 

7. DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO 

7.1 O concurso público a que se refere o presente edital, se desenvolverá, em uma ou duas etapas 
de caráter eliminatório e/ou classificatório, conforme descrito no “tipo de prova” do anexo I deste 
edital, a saber: 

a) Prova escrita para todos os cargos, que constará do exame de habilidades e de conhecimentos 
aferidos através de questões objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, com duração de até 
três horas. 

b) Prova de títulos, de caráter classificatório para os cargos de nível superior. 

c) Prova prática, de caráter eliminatório, para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais. 

7.2 As provas serão realizadas no município de ARAQUARI-SC, não sendo permitida a realização 
das provas em outro local, a não ser o determinado no Edital de Convocação. 

7.3. As provas serão realizadas nos horários e datas previstas no cronograma e os   locais de 
realização das provas serão divulgados no site www.iobv.com.br e no site www.araquari.sc.gov.br na 
data prevista no cronograma, em edital próprio de convocação. 

7.3.1 A identificação correta do período, horário e local da prova e o comparecimento no horário 
determinado, será de inteira responsabilidade do candidato, devendo o mesmo manter-se informado 
acompanhando as publicações no site www.iobv.com.br, considerando que os portões dos locais 
fecharão 15 (quinze minutos) antes do horário marcado para início da prova. 

7.3.2   O IOBV e a Prefeitura do Município de ARAQUARI eximem-se das despesas com viagens e 
estadia dos candidatos para prestar as provas do concurso público. 

 

8. DA PROVA ESCRITA 

8.1 A prova escrita será constituída de questões objetivas, cada uma delas com 4 (quatro) 
alternativas das quais uma única será correta, com até 3 (três) horas de duração, organizada de 
acordo com os quadros a seguir: 

a) Cargos com exigência de curso de nível alfabetizado: 

 

Provas Disciplina 
Nº 

Questões 
Valor por 
Questão 

Total de 
pontos 

Conhecimentos 
Gerais 

Língua Portuguesa(4) 
Matemática (3) 
Conteúdos Gerais e atualidades (3) 

 
10 
 

0,40 
 

4,00 
 

Conhecimentos 
Específicos 

Específicos do cargo (10) 10 0,60 6,00 

 Total 20  10,00 

 

http://www.iobv.com.br/
http://www.araquari.sc.gov.br/
http://www.iobv.com.br/
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  b) Cargos com exigência de curso de nível médio e nível superior: 
 

Provas Disciplina Nº 
Questões 

Valor por 
Questão 

Total de 
pontos 

Conhecimentos 
Gerais 

Língua Portuguesa(5) 
Matemática (5) 
Conteúdos Gerais e atualidades (5) 
Informática básica (5) 

20 0,15 3,00 

Conhecimentos 
Específicos 

Legislação Municipal (5) 
Específicos do cargo (15) 

20 0,35 
 

7,00 
 

 Total 40  10,00 

 
8.1.1. Os programas das provas constam do anexo III deste edital. 
 
8.1.2 A nota da prova escrita (NPE) se dará numa escala de 0,00 a 10,00, e será calculada pela 
seguinte fórmula. 
a) Cargos com exigência de curso de nível alfabetizado: 

NPE= (NACG x 0,40) + (NACE x 0,60) 
 
b) Cargos com exigência de curso de nível médio e nível superior: 

NPE= (NACG x 0,15) + (NACE x 0,35) 
Sendo: 
NACG = Número de acertos das questões de conhecimentos gerais; 
NACE = Número de acertos das questões de conhecimentos específicos. 
 

8.1.3. À Prova Objetiva será atribuído o seguinte resultado: 

a) APROVADO: o candidato que alcançou nota final da prova escrita igual ou maior a 5,00 (cinco); 
sendo convocado para a próxima fase, se assim o cargo exigir; 

b) REPROVADO: o candidato que obteve nota menor que 5,00 (cinco);  
c) AUSENTE: o candidato que não compareceu para realizar a Prova Objetiva, acarretando em sua 

eliminação. 
d) ELIMINADO: o candidato ausente e que deixar de cumprir as normas editalícias especialmente 

às de regras de aplicação da prova e seu correto preenchimento. 

8.2 A aplicação da prova escrita objetiva seguirá o cronograma abaixo: 

 

Tipo de Cargo Evento Horário 

Cargos de Nível Alfabetizado 
e Nível Superior 

Abertura dos portões e acesso dos candidatos aos 
locais de prova. 

8h15 

Fechamento dos portões, não sendo permitido o 
acesso de candidatos, sob qualquer alegação, a 
partir deste horário. 

8h50 

Abertura dos invólucros e distribuição das provas e 
na sequencia início das provas 
OBS.: O tempo gasto para abertura e distribuição das provas 

será acrescido ao tempo final da prova caso seja necessário. 

9 h 

Tempo mínimo de permanência em sala de prova 10 h 

Final Devolução obrigatória do caderno de questões 
e cartão-resposta 

11 h 
(alfabetizados) 

12h 
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(nível médio) 

Cargos de Nível Médio 

Abertura dos portões e acesso dos candidatos aos 
locais de prova. 

13h15 

Fechamento dos portões, não sendo permitido o 
acesso de candidatos, sob qualquer alegação, a 
partir deste horário. 

13h50 

Abertura dos invólucros e distribuição das provas e 
na sequencia início das provas. 
OBS.: O tempo gasto para abertura e distribuição das provas 

será acrescido ao tempo final da prova caso seja necessário. 

14 h 

Tempo mínimo de permanência em sala de prova 15 h 

Final Devolução obrigatória do caderno de questões 
e cartão-resposta 

17 h 

 

8.3 NORMAS PARA A APLICAÇÃO DA PROVA ESCRITA COM QUESTÕES OBJETIVAS 

8.3.1 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas no horário e 
data estabelecidos pelo edital, com a antecedência mínima de 30 (trinta) minutos da hora marcada 
para fechamento dos portões, munido de documento de identidade original, não sendo permitido o 
acesso ao local da prova do candidato que chegar atrasado. 

8.3.1.1 Os portões de acesso ao local da prova escrita objetiva   fecham 15 (quinze) minutos antes 
do horário previsto para início da prova. Será vedada a entrada nos locais de prova dos 
candidatos que chegarem após o fechamento do portão seja qual for o motivo alegado para o 
atraso, estando o candidato que chegar com atraso a qualquer uma das provas, desclassificado do 
concurso público. (não haverá nenhuma tolerância de tempo) 

8.3.2. Não será permitido o acesso ao local de prova do candidato que: 

a) Chegar após o horário determinado para o fechamento dos protões de entrada; 
b) Não apresentar documento de identificação oficial válido, original e com foto; 
c) Não dispor de caneta esferográfica de material transparente com tinta nas cores azul ou preta. 

 

8.3.3. São considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, 
pelas Secretarias de Segurança Pública e pelo Corpo de Bombeiros Militar, pelos Conselhos e 
Ordens fiscalizadores de exercício profissional, passaporte, certificado de reservista, carteiras 
funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade, carteira de 
trabalho e carteira nacional de habilitação, com foto. 

8.3.4. Em caso de perda, furto ou roubo do documento de identidade original, o candidato deverá 
apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no 
máximo, trinta dias. 

8.3.5. Só serão aceitos documentos no prazo de validade e em perfeitas condições, de forma a 
permitir, com clareza, a identificação do candidato e sua assinatura. 

8.3.6. A identificação especial ou coleta de digitais poderá ser exigida, cujo documento de 
identificação gere dúvidas quanto à fisionomia, à assinatura ou à condição de conservação do 
documento. 

8.3.7. Recomenda-se, para a rápida solução de qualquer pendência, que o candidato tenha 
consigo o comprovante de pagamento da taxa e comprovante de inscrição. 

8.3.8.  A   não apresentação de documento de identidade, nos termos deste edital impedirá o acesso 
do candidato ao local de prova e, em consequência, a sua eliminação do certame. 
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8.3.9. O IOBV, objetivando garantir a lisura, a autenticidade e a idoneidade do Concurso Público 
poderá solicitar a impressão digital do candidato no cartão resposta, fotografia ou gravação de 
imagem e a revista pessoal e de seus pertences inclusive por meio eletrônico. A recusa de tal 
procedimento acarretará a sua eliminação do Concurso. 

8.3.10. Em vista de eventual varredura eletrônica a que possa ser submetido, o candidato que faça 
uso de marca-passo, pinos cirúrgicos ou outros instrumentos metálicos, deverá comunicar esta 
particularidade até o último dia de inscrições e entregar, até esta mesma data, ao IOBV laudo médico 
que comprove as informações prestadas. 

8.3.11   O candidato receberá para realizar a prova escrita, um caderno de questões e um cartão 
resposta, comprometendo-se a ler e conferir todos os dados, informações e instruções neles 
constantes, bem como conferir se o cartão resposta corresponde ao seu nome, número de inscrição 
e o cargo e se o caderno de questões corresponde ao seu cargo e se está impresso sem falhas ou 
defeitos que possam comprometer a leitura e a resolução da prova. 

8.3.12   Na hipótese de serem verificadas falhas de impressão no caderno de questões, 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. 

8.3.13   As respostas das questões da prova escrita deverão ser transcritas para o cartão resposta, 
de acordo com as instruções nele contidas, com caneta esferográfica transparente de tinta azul 
ou preta. 

8.3.14. A terminar a prova o candidato entregará ao fiscal, juntamente com o cartão-resposta 
assinado, o Caderno de questões. 

8.3.15    Não serão consideradas quaisquer anotações no caderno de questões, sendo o cartão 
resposta o único documento válido para a correção. 

8.3.16   O cartão resposta não será substituído por erro ou rasura do candidato. 

8.3.17   Será atribuída nota 0 (zero) à questão da prova escrita: 

a) Cuja resposta não coincida com o gabarito oficial; 

b) Contenha emenda(s) e/ou rasura(s), ainda que legível(is); 

c) Contenha mais de uma opção de resposta assinalada; 

d) Não estiver assinalada no cartão resposta; 

e) Seja preenchida fora das especificações contidas no cartão resposta ou nas instruções da prova. 

f) Cujo cartão resposta não esteja assinado pelo candidato. 

8.3.18. O correto preenchimento do cartão resposta é de total responsabilidade do candidato, não 
sendo responsabilidade do fiscal de sala alertá-lo das incorreções. 

8.3.19   Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do concurso público poderá haver 
mais de um tipo de prova, devendo o candidato assinalar no cartão-resposta o número da prova, sob 
pena de eliminação do concurso. 
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8.3.20   O candidato só poderá ter em seu poder no local de prova escrita objetiva o seguinte 
material: caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, 
documento de identidade original e, se assim desejar, comprovante de pagamento da taxa de 
inscrição, copo ou garrafa de água fabricada de material transparente, sem rótulos ou etiquetas, 
alimentos (barra de cereal, chocolate, fruta, desde que desembalados e acondicionados em saco 
plástico transparente.) 

8.3.21   Para responder as questões da prova o candidato somente poderá utilizar caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, que não será distribuída 
aos candidatos, cabendo a eles sua aquisição. 

8.3.22   Não é permitido durante a prova escrita objetiva: 

a) O uso de relógio, calculadoras, telefones celulares ou qualquer outro equipamento eletro-
eletrônico, bem como bonés, chapéus ou qualquer outra cobertura. 

b) A comunicação entre os candidatos, bem como consulta a qualquer obra, anotação, instrumento 
ou equipamento. 

c) Ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal. 

d) A entrada de candidato armado, sob qualquer alegação. 

e) Comportamento agressivo e descortês com qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas. 

8.3.23   Os candidatos que trouxerem para o local de prova quaisquer materiais, objetos e ou 
equipamentos não permitidos, deverão entregá-los antes do início da prova, ao fiscal de sala. A 
simples posse, mesmo que desligado ou uso de qualquer material, objeto ou equipamento não 
permitido, no local da prova, corredores ou banheiros, implicará na exclusão do candidato do 
concurso público. 

8.3.24   Somente depois de decorrido o prazo mínimo de permanência em sala de provas, o 
candidato poderá entregar seu caderno de questões e seu cartão-resposta e retirar-se da sala de 
prova, entregando, obrigatoriamente, ao fiscal de sala o seu cartão resposta devidamente assinado e 
o caderno de provas, sendo que o não cumprimento do corrente item incorre na desclassificação do 
candidato do concurso público. 

8.3.25   Os três (3) últimos candidatos que permaneceram na sala só poderão entregar a prova e o 
cartão resposta ao mesmo tempo. O candidato que negar-se a aguardar os companheiros assinará 
ata de prova como desistente sendo eliminado do certame. 

8.3.26   O gabarito provisório será divulgado no endereço eletrônico www.iobv.com.br no dia seguinte 
ao da realização da prova, juntamente com as provas que estarão disponíveis na área restrita do 
candidato. 

8.3.27  Não haverá, em qualquer hipótese, segunda chamada para nenhuma das provas, nem a 
realização de prova fora do horário e local marcados para todos os candidatos. 

8.3.28   Não serão fornecidos exemplares ou cópias dos cadernos de questões, bem como o original 
ou cópia do cartão resposta, mesmo após o encerramento do concurso público. 

8.3.29   O IOBV e a Fundação Municipal do Meio Ambiente de Araquari, não assumem 
responsabilidade por acidentes pessoais, perda, extravio, roubo, furto ou avaria de equipamentos e 
veículos trazidos pelo candidato ao local de prova. 

8.3.30   Durante a realização da prova escrita objetiva, 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. 

http://www.iobv.com.br/
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8.3.31   Ao concluir a sua prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de aplicação 
da prova sem comunicar-se com os demais candidatos, ficando proibido inclusive em permanecer no 
pátio da escola, ou ligar o celular antes de se retirar da escola. 

8.3.31.1  Os candidatos que terminarem a prova não poderão utilizar os banheiros que são 
destinados ao  uso dos candidatos em prova, aconselha-se que antes de entregar a prova solicitem 
ao fiscal de sala o acompanhamento até os sanitários 

8.3.32   Motivará a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a qualquer das normas devidas neste edital ou a outra 
relativas ao concurso, aos comunicados, às instruções o candidato ou às instruções constantes da 
prova, bem como o tratamento indevido e descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação das 
provas. 

8.3.33   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 poderá proceder à inclusão do candidato, desde que apresente comprovante original 
de pagamento da taxa de inscrição. 

8.3.33.1   A inclusão de que trata o item anterior será realizada de forma condicional e será analisada 
pelo Instituto o Barriga Verde e a Comissão Especial para Supervisionar e Acompanhar a Realização 
do Concurso Público na fase do Julgamento das Provas Objetivas, com o intuito de verificar a 
pertinência da referida inscrição. 

8.3.33.2. 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. 

8.3.34. Será excluído do Concurso Público o candidato que:  

a) se apresentar após o horário estabelecido, inadmitindo-se qualquer tolerância;  

b) não comparecer às provas, qualquer que seja o motivo alegado;  

c) não apresentar documento que bem o identifique, ou não submeter-se à coleta de impressão 
digital;  

d) ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal;  

e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio, que não o fornecido pelo IOBV no dia da prova;  

f) se ausentar da sala de prova levando o cartão-resposta personalizado e/ou o Caderno de 
Questões ou outros materiais não permitidos, sem autorização;  

g) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte;  

h) se utilizar de meios ilícitos para a execução das provas;  

i) não devolver integralmente o material recebido;  

j) for surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outro candidato, bem 
como se utilizando de quaisquer dos recursos não permitidos. 

k) estiver portando ou fazendo uso, após o início da prova, em qualquer local do edifício onde a 
prova estiver sendo realizada, de qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação (bip, 
telefone celular, mp3 players, fones de ouvido, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, 
gravador ou outros equipamentos similares), bem como relógios digitais ou analógicos;  

l) tratar incorretamente ou agir com descortesia a qualquer pessoa envolvida na aplicação das 
provas, bem como os Coordenadores e seus Auxiliares ou Autoridades presentes.  
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9. DA PROVA PRÁTICA 

9.1 Haverá prova prática para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, com o objetivo avaliar a 
aptidão do candidato para o exercício das atividades inerentes à função, sendo convocados os 
candidatos da seguinte forma: 

a) Serão convocados os candidatos aprovados na prova escrita objetiva, classificados até a 60ª 
(septuagésima) posição, e todos os candidatos empatados na 60ª posição. 

9.2. A Prova Prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. 

9.3. A Prova Prática terá caráter exclusivamente eliminatório sendo atribuído o seguinte resultado: 

a) APTO: o candidato que alcançou nota na prova prática nota igual ou superior a 5,00 (cinco); 
b) INAPTO: o candidato que obteve nota  menor  que 5,00 (cinco) na prova prática, 

acarretando em sua eliminação do Concurso Público. 
c) AUSENTE: o candidato que não compareceu para realizar a Prova Prática, acarretando em 

sua eliminação do Concurso Público. 
d) ELIMINADO: o candidato que descumpriu as regras do edital e/ou deixou de apresentar 

documento de habilitação. 

9.4. Para realizarem a Prova Prática, todos os candidatos convocados deverão se apresentar para 
identificação, chamada e receber instruções, no local e no horário anunciado no edital de 
convocação, com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos do documento de identidade e 
trajados adequadamente para a execução das tarefas da prova prática. 

9.5. Os candidatos ao serem chamados assinarão a lista de presença e em hipótese alguma haverá 
segunda chamada, seja qual for o motivo alegado.  

9.5.1   O candidato não poderá alegar qualquer desconhecimento sobre a realização da prova como 
justificativa de sua ausência ou atraso.  

9.5.2. O não comparecimento ao local e horário de apresentação, por qualquer que seja o motivo, 
impedirá o acesso do candidato à prova prática e caracterizará desistência, resultando na eliminação 
do Concurso.  

9.5.3. Não será aplicada prova fora do dia, horário e local diferente daquele informado no edital de 
convocação. 

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

9.7. O candidato que oferecer risco para si, para os avaliadores e para o equipamento, provocando 
acidentes e prejuízos físicos e materiais será responsabilizado pelo ato e será automaticamente 
eliminado do certame.  O candidato ao assinar a lista de presença fica ciente de sua 
responsabilidade. 

9.8.  Os casos de alterações psicológicas ou fisiológicas (contusões, luxações, etc.) que 
impossibilitem o candidato de submeter-se aos testes, ou de neles prosseguir, ou que lhe diminuam 
a capacidade físico-orgânica, não serão considerados para fins de tratamento diferenciado ou repetir 
a prova e nem lhe conferem o direito de realizar a prova em outra oportunidade. 

9.9.   Após a identificação dos candidatos, estes receberão as instruções quanto às provas práticas e 
o local de realização e permanecerão à espera do fiscal que vai lhes acompanhar até o local de 
realização da prova.   

9.10. Será considerado desistente e eliminado do certame o candidato que não comparecer, chegar 
atrasado ou que se ausentar do recinto sem autorização da comissão do concurso antes de realizar 
seu teste.  



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICIPIO DE ARAQUARI 

EDITAL Nº 002/2014 (FUNDEMA) 

 

   Página14 de 29 
 

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

9.12. A prova poderá ser filmada e gravada e o candidato ao assinar o termo de realização da prova 
prática atestará terem sido cumpridas todas as normas editalícias, declarando estar ciente de que é 
responsável por qualquer dano ao equipamento, avaliadores ou transeuntes. 

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

9.14. 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. 
 

9.15 DOS LOCAIS E HORÁRIOS DA PROVA PRÁTICA 

9.15.1.  Os  candidatos serão convocados na data conforme cronograma do edital, momento em que 
será informado horários e locais das provas práticas. 
 

9.16. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA  
9.16.1 A prova prática consiste em executar atividades inerentes ao cargo. A avaliação será feita 
pelo desempenho do candidato no trabalho que irá executar, dentro das normas técnicas, levando-se 
em consideração o uso e aproveitamento do equipamento utilizado e economicidade do material. 

9.16.2. A tarefa proposta será apresentada pelo avaliador no momento da prova prática e o 
candidato partirá da nota 10 (dez) e serão descontados pontos de 0,25 a 1,00 por cada falta 
cometida, conforme os seguintes fatores a serem avaliados: 
 

I – Apresentação (asseio e higiene pessoal), uso de EPIs 

Quesito 1 (-0,25) 

Quesito 2 (-0,25) 

Quesito 3 (-0,25) 

Quesito 4 (-0,25) 
 

II – Organização do trabalho 

Quesito 1 (-0,50) 

Quesito 2 (-0,50) 

Quesito 3 (-0,50) 

Quesito 4 (-0,50) 
 

III – Uso correto dos equipamentos e materiais de trabalho 

Quesito 1  (-0,50) 

Quesito 2  (-0,50) 
 

IV – Execução da tarefa proposta. 

Quesito 1 (-1,00) 

Quesito 2 (-1,00) 

Quesito 3 (-1,00) 

Quesito 4 (-1,00) 

Quesito 5 (-1,00) 

Quesito 6 (-1,00) 
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10. DA  PROVA DE TÍTULOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

10.1 Haverá prova de títulos para todos os candidatos dos cargos de nível superior e que forem 
aprovados na prova escrita objetiva, a qual constará da avaliação dos DIPLOMAS de Pós-Graduação 
em nível de Especialização, Mestrado e de Doutorado, relacionados à área do cargo escolhido, 
desde que devidamente comprovado, concluído até o último dia definido para a inscrição e 
devidamente registrado, aos quais serão atribuídas as seguintes pontuações: 

a) 1,5 (um e meio) pontos ao candidato que apresentar título de pós-graduação em nível de 
Doutorado relacionado à área da função pretendida; 

b) 1,00 (um) pontos ao candidato que apresentar título de pós-graduação em nível de Mestrado 
relacionado à área da função pretendida; 

c) 0,5 (meio) ponto ao candidato que apresentar título de pós-graduação em nível de Especialização, 
relacionado à área da função pretendida.   

10.2. Para a pontuação da Prova de Títulos será computado os pontos referente ao título de maior 
grau dentre os títulos relacionados nas alíneas “a”, “b” e “c” do item 10.1. 

10.3. Nos casos de inobservância do item anterior, onde o candidato apresentar mais de um 
documento para comprovação de título, a comissão avaliadora escolherá ALEATORIAMENTE 
apenas 1 (um) único documento para a avaliação. 

10.4. Não serão aceitos como comprovação de títulos documentos tais como: certidões, atestados, 
declarações, histórico escolar, comprovante de matrícula, entre outros, a não ser o certificado de 
conclusão  devidamente autenticado em cartório, em que conste o rol  de disciplinas com a 
respectiva carga horária, a fim de verificar a relação do título com o cargo escolhido. 

10.4.1 Caso o certificado de conclusão não conste as disciplinas e carga horária, poderá ser 
acompanhado de histórico escolar emitido pela instituição de ensino, assinado e autenticado em 
cartório. 

10.5. Da entrega dos títulos 

10.5.1   Os certificados podem ser protocolados na sede do IOBV ou enviados através das agências 
dos correios obrigatoriamente por meio de SEDEX/AR, até a data prevista no cronograma. O 
Envelope deve ser preenchido da seguinte forma: 

INSTITUTO O BARRIGA VERDE 

Ref.: Prova de Títulos Concurso Público Araquari 

         Candidato: 

         Cargo: 

         Número de Inscrição: 

Avenida Luis Bertoli, 233 – Centro 

CEP 89.190-000 –TAIÓ - SC 

10.5.2. Serão avaliados somente os títulos dos candidatos que forem aprovados na prova escrita 
objetiva. 

10.5.3. Os documentos apresentados não serão devolvidos, seja qual for o motivo alegado pelo 
candidato. 

10.5.4. Não haverá em hipótese alguma, outra data e horário para a entrega de títulos. 

10.5.5. A não apresentação dos títulos não elimina o candidato do certame, sendo a este computado 
pontuação zero na prova de títulos para o cálculo da pontuação final.     
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10.5.6. O candidato que possuir alteração de nome (casamento, separação, etc.) deverá anexar 
cópia do documento comprobatório da alteração sob pena de não ter pontuados títulos com nome 
diferente da inscrição e/ou identidade. 

10.5.7. Comprovada em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos do 
candidato, bem como encaminhamento de um mesmo título em duplicidade, com o fim de obter 
dupla pontuação, o candidato terá anulada a totalidade de pontos desta prova. Comprovada a culpa 
do candidato este será excluído do Concurso.  

10.5.8. Entregue o envelope com os títulos não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos, 
sob qualquer hipótese ou alegação. 

10.5.9   A pontuação de títulos será somada à nota da prova escrita (NF = NPE + NPT) 
 

11. DOS RECURSOS 

11.1 Caberão recursos contra as normas deste edital, o indeferimento da inscrição, o conteúdo das 
provas e gabarito provisório, preterição de formalidade essencial prevista no presente edital, 
resultados classificatórios e homologação do resultado final do Concurso Público. 

11.1.1 Os recursos poderão ser interpostos no prazo de 2 (dois) dias úteis a contar da publicação do 
ato que gerou a reclamação, no site www.iobv.com.br. 

11.2 Para interposição dos recursos os candidatos deverão apresentar seu pedido de revisão 
obedecendo os seguintes requisitos: 

a) Acessar o site www.iobv.com.br, na página inicial (canto superior direito) na área restrita do 
candidato, digitar seu CPF e senha de acesso. 

b) Na área restrita do candidato localizar o concurso Edital 01/2014 de ARAQUARI. 
c) Localizar o item pedido de recurso e clicar no item em azul. 
d) Digitar o seu recurso ou motivo que gerou o recurso com a devida fundamentação. 
e) No caso de recursos contra questões da prova objetiva, identificar cada questão pelo número 

e disciplina, fundamentando sua argumentação e indicando referência bibliográfica. 
f) Caso deseje anexar arquivos, o candidato deverá preencher também o anexo VI do edital e 

enviar para o  e-mail concursos@iobv.com.br acompanhado do arquivo que deseja anexar. 

11.3  Os recursos serão válidos desde que recebidos até as 18h00min  do último dia previsto para a 
interposição de recursos. 

11.4 Não serão aceitos anexos de recursos não enviados pela área do candidato ou enviados para 
outro endereço de e-mail, que não seja o acima descrito, e que não estejam identificados com nome, 
número de inscrição e cargo do candidato, bem como identificação de número de questão e motivo 
que gerou o recurso. 

11.5. É de inteira responsabilidade do candidato acessar a área do candidato e enviar e/ou digitar  
seu recurso corretamente, e/ou enviar os anexos   para o endereço eletrônico correto sendo que o 
Instituto O Barriga Verde confirmará o seu recebimento através de mensagem automática do 
sistema, sendo que a resposta será divulgada em forma de edital publicado no site do 
www.iobv.com.br, após encerrados os recursos e da análise da banca examinadora que terá o prazo 
de dois dias úteis para emitir seus pareceres. 

11.5.1. O Instituto o Barriga Verde não se responsabiliza pelo não recebimento dos recursos, ou  e-
mails com anexos,  por motivo de ordem técnica como congestionamento, caixa de e-mail lotada, 
antivírus, spam, arquivo muito grande (aconselha-se enviar compactado). 

11.6  Os recursos deverão conter o nome do candidato recorrente, nome do cargo, número de 
inscrição e assinatura do mesmo. 

http://www.iobv.com.br/
mailto:concursos@iobv.com.br
http://www.iobv.com.br/
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11.7. Não serão recebidos recursos interpostos por qualquer outro meio a não ser o descrito neste 
Edital. 

11.8 Os recursos intempestivos não serão conhecidos e os inconsistentes, sem 
fundamentação ou referência bibliográfica não serão providos. 

11.09. No caso de anulação de qualquer questão os pontos a ela correspondentes serão atribuídos a 
todos os candidatos que a responderam. 

11.10. No caso de troca de gabarito, por erro ou falha de digitação na indicação da resposta correta 
no gabarito provisório, será corrigido no gabarito final. 

11.11. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer coletivamente através de ato publicado no 
site www.iobv.com.br. 

11.11.1. Caso haja necessidade os documentos individuais comprobatórios serão publicados na área 
restrita do candidato. 

11.12. Após análise dos recursos interpostos ou por constatação e ou correção de erro material, 
poderá haver alteração da nota, pontuação e ou classificação inicialmente obtida pelo candidato, 
para uma nota, pontuação e ou classificação superior ou inferior ou, ainda desclassificação do 
candidato que não obtiver, feitas as correções exigidas, a nota mínima na prova escrita objetiva ou 
nas demais avaliações realizadas. 

11.13. A decisão exarada nos recursos, pela Comissão Organizadora é irrecorrível na esfera 
administrativa. 
 

12.  DO CÁLCULO DA NOTA FINAL E DA CLASSIFICACÃO 

12.1 A nota final dos candidatos (NF) será calculada com o emprego das fórmulas abaixo: 

a) Nota Final dos cargos de nível superior com prova escrita e prova de títulos: 

NF = NPE + NPT  
 

b) Nota final para todos os demais cargos:  NF = NPE 
 

Sendo: 
NPE= Nota da prova escrita. 
NPT= Nota da prova de títulos. 

 
12.2   Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota final igual ou superior a 5,00 (cinco). 

12.3   A classificação será determinada pela nota final que será expressa em duas casas decimais 
sem arredondamento. 

12.4   Ocorrendo empate na nota final, aplicar-se-á, para o desempate, o disposto no parágrafo único 
do artigo 27 da Lei Federal 12.741/03, para os candidatos que se enquadrarem na condição de idoso 
nos termos do Artigo 1º da mencionada Lei (possuírem 60 anos completos ou mais). 

12.5    Para o efeito do item 12.4 será considerada a idade do candidato na data do último dia de 
inscrições para o presente concurso. 

12.6   Para os candidatos que não se enquadrarem no item anterior, na hipótese de igualdade de 
notas, o desempate será feito através dos seguintes critérios: 

a) Maior número de acertos nas questões de conhecimentos específicos; 
b) Maior número de acertos nas questões de conhecimentos gerais; 
c) Maior titulação no caso dos cargos de nível superior. 
d) Maior Idade. 
e) Sorteio público. 
 

http://www.iobv.com.br/
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13  DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

13.1   A homologação do resultado final  deste concurso, se dará através de decreto do executivo 
devidamente publicada nos meios legais e no endereço eletrônico do concurso e no órgão oficial do 
município, com a classificação dos aprovados em ordem decrescente de notas. 

13.2 Os atos e  resultados serão divulgados no site www.iobv.com.br. 

13.3 A aprovação e classificação neste Concurso Público não asseguram ao candidato o direito de 
ingresso imediato e automático no quadro da Prefeitura do Município de ARAQUARI. A admissão é 
de competência do Prefeito Municipal, dentro da validade do concurso ou sua prorrogação, 
observada a ordem de classificação dos candidatos e das condições estabelecidas neste Edital, 
atendendo os dispositivos da RE/598.099/STF. 

13.4 A posse e o exercício do cargo seguirão o estabelecido na em lei municipal que dispõe sobre o 
regime jurídico dos servidores públicos do Município de ARAQUARI. 

 

13.5. DA CONVOCAÇÃO E POSSE 

13.5.1  O candidato aprovado e classificado será convocado através de edital de convocação 
publicado no site oficial da Prefeitura de ARAQUARI, por tefefone e também da Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos- ECT, por correspondência com aviso de registro (AR). 

13.5.2   O candidato após receber a convocação terá o prazo de 2 (dois) dias para manifestar seu 
interesse na vaga requerendo prazo de até 30 (trinta) dias para apresentar a documentação exigida 
para a contratação ou apresentar sua carta de desistência. 

13.5.3   O candidato que não se manifestar junto a setor de Recursos Humanos da Prefeitura de 
Araquari, até a data, estabelecida conforme item 13.5.2, será excluído deste Concurso Público. 
13.5.4. A manifestação descrita no item 13.5.2 poderá ser realizada pelo próprio candidato ou por 
procuração simples. 

13.5.5  É obrigação do candidato manter atualizado seu endereço após a homologação do resultado 
final. Havendo mudanças de endereço dos candidatos classificados, após divulgação da 
homologação do concurso, estas deverão ser comunicadas diretamente a Secretaria Municipal de 
Gestão de Pessoas de ARAQUARI. 

13.5.6 A inobservância do subitem 13.5, implicará na desclassificação do Concurso Público. 

13.5.7  Para tomar posse os candidatos deverão apresentar, quando convocados, os documentos 
solicitados pelo setor de recursos humanos observando se também a escolaridade e exigências de 
cada cargo, constante no presente Edital. 

13.5.8 Por ocasião da posse serão exigidos, dos candidatos aprovados e nomeados, os documentos 
conforme item 2 deste edital, além de outros exigíveis à época da nomeação conforme legislação e 
descritos no edital de convocação. 

13.5.9 O não cumprimento dos quesitos necessários impede a posse do candidato. 

 

14   DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

14.1 Delega-se competência ao IOBV – Instituto o Barriga Verde, como banca executora deste 
concurso, para: 

a) receber os requerimentos de inscrições; 

a) emitir os documentos de homologação das inscrições; 
b) aplicar, julgar e corrigir as provas escritas e práticas; 

http://www.iobv.com.br/
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c) analisar e pontuas os títulos; 
d) apreciar os recursos previstos neste edital; 
e) emitir relatórios de classificação dos candidatos; 
f) prestar informações sobre o concurso dentro de sua competência; 
g) atuar em conformidade com as disposições deste edital. 
h) responder, em conjunto com o município de ARAQUARI eventuais questionamento de ordem 

judicial e/ou recomendação ministerial. 

14.2  A fiscalização e supervisão do certame está a cago da Comissão Municipal de Concurso 
Público, devidamente nomeada através da Portaria Número 388-A/2014 

14.3 As providências e atos necessários para a convocação, nomeação e posse dos candidatos 
aprovados/classificados e habilitados são de competência e responsabilidade da Prefeitura do 
Município de ARAQUARI. 
 

15   DAS DISPOSIÇÕE FINAIS 

15.1 A Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como as 
alterações em dispositivos de lei e atos normativos a ela posteriores, não serão objeto de avaliação 
nas provas do Concurso.  

15.2 O acompanhamento das publicações, editais, avisos e comunicados referentes ao Concurso 
Público é de responsabilidade exclusiva do candidato. Não serão prestadas por telefone informações 
relativas a número de inscritos por cargo e ao resultado do Concurso Público.  

15.3 É de responsabilidade do candidato manter seu endereço, e-mail e telefone atualizados para 
viabilizar eventuais contatos que se façam necessários, na área do candidato até a data de 
homologação do resultado final e após esta data no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura de 
Araquari, até que expire a validade do Concurso, sob pena de considerar válidas as comunicações 
realizadas com base nos dados constantes nos registros.  

15.4 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 Concurso, quando constatada a omissão, declaração 
falsa ou diversa da que devia ser escrita, com a finalidade de prejudicar direito ou criar obrigação.  

15.5 Comprovada a inexatidão ou irregularidades descritas no item retro, o candidato estará sujeito a 
responder criminalmente por seu ato.  

15.6 A Prefeitura do Município de ARAQUARI e o IOBV não se responsabilizam por quaisquer 
cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este Concurso sejam na imprensa ou em 
outros sítios eletrônicos, que não seja aquelas divulgadas no site oficial www.iobv.com.br. 

15.7    Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos 
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será 
mencionada em Edital ou aviso a ser publicado, sendo responsabilidade do candidato manter-se 
informado, acompanhando as publicações no site www.iobv.com.br. 

15.8   As despesas relativas à participação do candidato no Concurso e à apresentação para posse e 
exercício correrão a expensas do próprio candidato.  

15.9    No exame da tempestividade dos recursos, solicitações e documentos enviados à Comissão 
de Concurso, encaminhados via postal com Aviso de Recebimento – AR (correios), será considerada 
a data de postagem.  

15.10   É vedada a inscrição neste Concurso Público de quaisquer membros da Comissão de 
Concurso Público, tanto da Prefeitura do Município de ARAQUARI como do IOBV, bem como de 
seus parentes até 2º grau. 

15.11 Na ocorrência de inscrição de parente, o membro da comissão deverá afastar-se e ser 
substituído por outro a ser designado através de portaria. 
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15.12     Os cadernos de provas escrita serão mantidos sob a responsabilidade do IOBV, por um 
período de 3 (três) meses, após a homologação do resultado final, quando serão incinerados. Os 
demais apontamentos, após 6 (seis) meses da homologação do resultado serão incinerados, com 
registro em ata. 

15.13    A Comissão do Concurso Público da Prefeitura do Município de ARAQUARI e do IOBV 
poderão justificadamente, alterar as normas previstas nos itens deste edital e seus desdobramentos, 
desde que com a finalidade de preservar o bom andamento do certame. 

15.14   Os casos omissos e os casos duvidosos serão resolvidos conjuntamente, em caráter 
irrecorrível, pela Comissão do Concurso Público da Prefeitura do município de ARAQUARI e do 
IOBV. 

15.15   Fica eleito, para dirimir qualquer questão relacionada com o Concurso Público previsto neste 
Edital o Foro da Comarca de Araquari/SC. 

15.16  São partes integrantes deste edital os seguintes anexos: 

Anexo I – Cargos e Vagas; Anexo  II – Conteúdo Programático; Anexo III – Requerimento de Vaga 
de Deficiente e Condição Especial para Realizar a prova; Anexo IV – Requerimento de Isenção de 
Inscrição -  Anexo VI – Formulário de Recurso.  
 

ARAQUARI, 25 de julho de 2014 
 

JOAO PEDRO WOITEXEM 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
DOS CARGOS, FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA, VENCIMENTO, CARGA HORÁRIA, E NÚMERO DE VAGAS. 

 
CARGOS DE NÍVEL ALFABETIZADO 

Nº 
Cargo 

CARGO 
Total 
Vagas 

Lei Criação Requisitos/Habilitação 
Vencimento 

Inicial 
Carga 

Horária 
Tipo 

Provas 
Valor 

Inscrição 

1.  Auxiliar Serviços Gerais 1 122/2012 Alfabetizado R$ 900,83 40 h/sem Escrita e prática R$ 35,00 
 

ENSINO MÉDIO 

Nº 
Cargo 

CARGO 
Total 
Vagas 

Lei Criação Requisitos/Habilitação 
Vencimento 

Inicial 
Carga 

Horária 
Tipo 

Provas 
Valor 

Inscrição 

2.  Fiscal de Controle Ambiental 1 122/2012 Ensino Médio CNH categoria AB R$ 2.530,00 40 h/sem Escrita Objetiva R$ 80,00 
 

ENSINO SUPERIOR 

Nº 
Cargo 

CARGO 
Total 
Vagas 

Lei Criação Requisitos/Habilitação 
Vencimento 

Inicial 
Carga 

Horária 
Tipo 

Provas 
Valor 

Inscrição 

3.  Biólogo 1 122/2012 
Ensino Superior (bacharelado)  com o devido registro 
no conselho de classe e CNH categoria AB 

R$ 5.060,0  40h 
Escrita e títulos 

R$ 100,00 

4.  Engenheiro Agrônomo 1 122/2012 
Ensino Superior (bacharelado)  com o devido registro 
no conselho de classe e CNH categoria AB 

R$ 5.060,0 40h 
Escrita e títulos 

R$ 100,00 

5.  Engenheiro Ambiental 1 122/2012 
Ensino Superior (bacharelado)  com o devido registro 
no conselho de classe e CNH categoria AB 

R$ 2.530,00 20h  
Escrita e títulos 

R$ 100,00 

6.  Engenheiro Civil 1 122/2012 
Ensino Superior (bacharelado)  com o devido registro 
no conselho de classe e CNH categoria AB 

R$ 5.060,0 40h 
Escrita e títulos 

R$ 100,00 

7.  Engenheiro Químico 1 122/2012 
Ensino Superior (bacharelado)  com o devido registro 
no conselho de classe e CNH categoria AB 

R$ 5.060,0 40h 
Escrita e títulos 

R$ 100,00 

8.  Engenheiro Sanitarista 1 122/2012 
Ensino Superior (bacharelado)  com o devido registro 
no conselho de classe e CNH categoria AB 

R$ 2.530,00  20h  
Escrita e títulos 

R$ 100,00 

9.  Geógrafo 1 122/2012 
Ensino Superior (bacharelado)  com o devido registro 
no conselho de classe e CNH categoria AB 

R$ 2.530,00  20h  
Escrita e títulos 

R$ 100,00 

10.  Geólogo 1 122/2012 
Ensino Superior (bacharelado)  com o devido registro 
no conselho de classe e CNH categoria AB 

R$ 2.530,00  20h  
Escrita e títulos 

R$ 100,00 
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ANEXO II 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ATENÇÃO: 
Poderão ser objeto de questões quaisquer alterações na legislação constante dos programas das provas, 
havidas e publicadas até o dia da publicação do presente edital. Nas questões relacionadas a conhecimentos 
de informática, salvo expressa menção do programa e ou enunciado, as perguntas poderão estar relacionadas 
a qualquer versão dos softwares existentes no mercado. As bibliografias são meramente sugestões ficando a 
cargo do candidato pesquisar e adquirir o material para estudo. 

 
NÍVEL ALFBETIZADO - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – COMUM A TODOS OS CARGOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA. 
Interpretação de Textos – Língua escrita objetiva e suas formas; Ortografia, pontuação, Vogais e Consoantes; 
Maiúsculas e Minúsculas; Separação de sílabas; Ditongos, tritongos, Hiato, Dígrafo, Aumentativo e Diminutivo; 
Masculino e Feminino (artigos); numerais;  Sinônimo e Antônimo;  Plural e Singular;  encontros vocálicos; 
encontros consonantais; dígrafos; sílabas; tonicidade das sílabas. Sujeito e predicado; Noções de tempos 
verbais: presente, passado e futuro. Noções de pronomes pessoais e possessivos. Reconhecimento de frases 
corretas e incorretas. 
 
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, 
conjuntos, múltiplos, resolução de problemas, sistema de numeração decimal e romana. Formas geométricas,  
medidas de tempo, porcentagem, juros simples, pesos e medidas. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Aspectos da História, Geografia, Atualidades, Cultura, Cinema, Artes, tecnologia, Economia e organização 
política do mundo, do Brasil, de Santa Catarina e do Município. Ciências naturais e meio ambiente.  
 

  CARGOS DE NÍVEL ALFABETIZADO 
(Específicos do cargo) 

AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS  
Conhecimentos técnicos e operacionais para a execução de trabalhos braçais; trabalhos de limpeza de praças, 
jardins (jardinagem, tipos de plantas, preparação do solo, sementes e mudas, podas e cultivo) e logradouros 
públicos; Técnicas se de armazenagem e acondicionamento de materiais leves e pesados; Técnicas de 
limpeza (carpindo, limpando, lavando, varrendo, transporte de entulhos); Conhecimentos técnicos e 
operacionais no  carregamento, descarregamento e entrega de materiais e mercadorias; Noções de instalações 
e manutenções elétricas, noções de  preparação de rua para a execução de serviços de pavimentação, 
compactando o solo, esparramando terra, pedra, para manter a conservação dos trechos desgastados ou na 
abertura de novas vias; noções de  assentamento de tubos de concreto, transportando-os e/ou segurando-os 
para garantir a correta instalação; Guarda e conservação das ferramentas, utensílios e equipamentos de 
trabalho, recolhendo-os e armazenando-os nos locais adequados; Noções básicas para  a limpeza de veículos 
automotores, máquinas e equipamentos; 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; 
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ENSINO MÉDIO 
CARGOS DE ENSINO MÉDIO E ENSINO SUPERIOR - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 – COMUM A TODOS OS CARGOS 
 
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, Sintaxe, figuras de 
sintaxe, concordância, figuras de linguagem, noções de versificação, literatura brasileira; Gêneros literários e 
discursivos.  
 
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, regras de três simples e composta,  sistema de numeração decimal e 
romana; Raízes, proporcionalidade entre seguimentos, semelhança de figuras, 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 e compostos, 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, Sequência, Progressão Aritmética e Progressão 
Geométrica.  
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
Aspectos da História, Geografia, Atualidades, Cultura, Cinema, Artes, tecnologia, Economia e organização 
política do mundo, do Brasil, de Santa Catarina e do Município. Ciências naturais e meio ambiente 
 
INFORMÁTICA BÁSICA 
Informática Básica- Sistemas operacionais Windows e Linux: sistema de arquivos; utilização dos principais 
recursos, aplicativos e ferramentas, Microsoft Office e BR Office: criação, edição, formatação, visualização e 
impressão de textos, planilhas e apresentações; uso de fórmulas, tabelas, imagens e gráficos, teclas de atalho, 
envio e recebimento de e-mail. Internet e Intranet; navegação e busca na Web; correio eletrônico. Segurança: 
softwares maliciosos; procedimentos e aplicativos de segurança; realização de cópias de segurança. 
Referência: Ajuda eletrônica integrada aos Programas básicos de informática. 
 

ENSINO MÉDIO E ENSINO SUPERIOR 
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
LEGISLAÇÃO COMUM A TODOS OS CARGOS 
- Lei Orgânica do Município de Araquari  
- Estatuto do Servidor de Araquari 

- A estrutura da Fundação Municipal do Meio ambiente – FUNDEMA (Lei Complementar 68/2009 de 
09/01/2009) 

- Código municipal do meio ambiente de Araquari (SC). (Lei Complementar 73/2009 de 17/02/2009) 
 

 
ESPECÍFICOS DE CADA CARGO 

ENSINO MÉDIO 

 
FISCAL DE CONTROLE AMBIENTAL 
Administração pública. Poderes Administrativos.  Atos Administrativos, Servidores Públicos, Responsabilidade 
Civil da Administração; 
         Controle e fiscalização ambiental em Araquari (Lei Complementar 80/2009 de 31/07/2009) 
         Defesa do meio ambiente (COMDEMA Araquari - Lei Complementar 71/2009 de 04/02/2009) 
         Noções de Ecologia e poluição ambiental.  
         Noções básicas de legislação ambiental (federal, estadual e municipal) 
         Código municipal do meio ambiente de Araquari (SC). 
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         Política Nacional do Meio Ambiente: Leis n° 6.938/1.981 e 10.165/2.000. 
         Procedimentos do Licenciamento Ambiental. 
         Política Nacional de Recursos Hídricos. 
         Noções de Tratamento de Resíduos sólidos e reciclagem.  
         Lei de Crimes Ambientais.  
         Avaliação de Impactos Ambientais, Regulamentação e Aplicabilidade. Fundamentos do desenvolvimento 

sustentável.  
         Sistemas de Gestão Ambiental.  
         Código de obras do município de Araquari (lei complementar nº 694/1985). 
         Plano Diretor do município de Araquari (LEI 50/2006) 
Noções de ética e cidadania. Constituição Federal Gerenciamento de Projetos; Ética Profissional e outros 
conteúdos inerentes ao cargo. 

 
 

ESPECÍFICOS DE CADA CARGO 
ENSINO SUPERIOR 

 
BIÓLOGO 
Administração pública. Poderes Administrativos.  Atos Administrativos, Servidores Públicos, Responsabilidade 
Civil da Administração. Biologia Celular; Ecologia Fundamental ,Bioética e Deontologia, Educação Ambiental, 
Noções de Direito Ambiental, Microbiologia, Biogeografia, Avaliação do Impacto Ambienta,  Ecologia: 
funcionamento dos ecossistemas, nicho ecológico, dinâmica de populações; ecologia de comunidades; 
Poluição ambiental; Biogeografia; Agroecologia; Noções de química geral; biologia geral e hidrologia; 
Limnologia; Lei nº 6.938/1981 (Política Nacional de Meio Ambiente); Lei nº 9.605/1998 (Crimes Ambientais); 
Decreto nº 3.179/99 (regulamenta a Lei nº 9.605/2000) (Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza); Resolução do CONAMA nº 001/86 (EIA/RIMA); Resolução CONAMA 357/05 (Controle de Água 
Bruta); Portaria 518/04 (Controle da Qualidade da Água Tratada); Técnicas de Laboratório: higiene, 
organização e segurança em laboratório; Conhecimentos de aparelhos, instrumentos e utensílios para análises; 
Conhecimentos de aparelhos, instrumentos e utensílios para análises; Análises bacteriológicas e 
parasitológicas de água, esgoto  e lodo ativado; Processos de Tratamento de Água e de esgotos; Parâmetros 
físico-químicos de água e de esgotos, tais como: cor, pH, turbidez e alcalinidade DBO, DQO, OD; Gestão e 
manejo dos recursos ambientais; Conhecimento de epidemiologia de veiculação hídrica; Noções relativas às 
normas ISO 9001/2000 e 14001. Autorização e licença ambiental.  Vigilância Epidemiológica;    Técnicas de 
poda, corte e supressão de árvores; Noções de ética e cidadania. Constituição Federal Gerenciamento de 
Projetos; Ética Profissional e outros conteúdos inerentes ao cargo. 

 
ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
Administração pública. Poderes Administrativos.  Atos Administrativos, Servidores Públicos, Responsabilidade 
Civil da Administração; Pedologia – Fertilidade do Solo – Nutrição Mineral de Plantas – Adubos e Adubações – 
Manejo e Conservação do Solo e da Água– Processos bioquímicos e organismos do solo –Relação solo - 
planta - água - atmosfera – Olericultura – Fruticultura Tropical – Culturas Anuais – CulturasPerenes – Sistemas 
Integrados de Cultivo – Fitopatologia Geral: Controle de doenças – Entomologia Geral: Controle de pragas – 
Controle de plantas daninhas –Recomendação e Aplicação de defensivos agrícolas –Forragicultura e 
Pastagens – Experimentação Agrícola – Agrometeorologia e Climatologia – Resíduos SólidosAgropecuários e 
seus tratamentos – Ecologia e Agroecologia – Fisiologia Vegetal – Biotecnologia Agrícola –Sistemas de 
propagação de plantas – Extensão Rural– Irrigação e Drenagem. Fitossanidade: fitopatologia, entomologia, 
ciência das plantas daninhas, pragas quarentenárias a1 e a2 e pragas não quarentenárias regulamentadas, 
manejo integrado de pragas quarentenárias, uso correto e seguro de agrotóxicos e afins, quarentena vegetal 
(tratamentos quarentenários, zonas de baixa prevalência de pragas, zonas livres de pragas, sistemas de 
minimização de riscos (sistema aproach), certificação fitossanitária, certificação fitossanitária de origem. 
Organismos geneticamente modificados. Agricultura orgânica. Armazenamento e transporte de produtos de 
origem vegetal, seus produtos, subprodutos e resíduos de valor econômico. Metodologia de amostragem e de 
análise de produtos de origem vegetal, seus produtos, subprodutos e resíduos de valor econômico. Legislação 
federal sobre defesa sanitária vegetal. Legislação federal sobre padronização e classificação de produtos de 
origem vegetal, seus produtos, subprodutos e resíduos de valor econômico. Legislação federal sobre inspeção 
de produtos de origem vegetal. 9 legislação federal sobre fiscalização de insumos agrícolas. Procedimentos de 
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fiscalização/inspeção para importação e exportação vegetal. Noções de ética e cidadania. Constituição Federal 
Gerenciamento de Projetos; Ética Profissional e outros conteúdos inerentes ao cargo. 

 
ENGENHEIRO AMBIENTAL 
Administração pública. Poderes Administrativos.  Atos Administrativos, Servidores Públicos, Responsabilidade 

Civil da Administração; Ecossistemas: Conceitos, estrutura, classificação, tipos de ecossistemas 
brasileiros. Ciclos biogeoquímicos. Elementos de ciências do ambiente: Noções de geologia, noções de 
pedologia, noções de química ambiental, noções de hidrogeologia, noções de geografia/cartografia, 
noções de hidrologia, noções de meteorologia e climatologia. Meio ambiente e sociedade: Noções de 
planejamento ambiental, planejamento territorial, urbanismo, vocação e uso do solo. Desenvolvimento 
sustentável: Conceitos, objetivos e diretrizes. Avaliação do uso de recursos naturais. Análise e 
Gerenciamento de Riscos. Avaliação de impacto ambiental e Licenciamento ambiental: conceito, 
finalidades e aplicação. Procedimentos para o licenciamento ambiental: etapas, licenças, competência, 
estudos ambientais, análise técnica, órgãos intervenientes. Avaliação de impactos ambientais: principais 
metodologias e aplicação. EIA/RIMA: critérios para sua exigência, métodos de elaboração. Zoneamento 
ambiental. Controle de poluição ambiental. Resíduos sólidos e contaminação de solos e águas 
subterrâneas. Qualidade do solo e da água subterrânea. Gerenciamento de resíduos: caracterização, 
inventário, coleta, acondicionamento, armazenamento, métodos de aproveitamento, transporte, manifesto 
de resíduos, tecnologias de tratamento e disposição. Noções sobre tecnologias de remediação de solos e 
águas subterrâneas. Recursos hídricos e efluentes líquidos: Abastecimento e tratamento de água, 
qualidade da água (parâmetros de qualidade e padrões de potabilidade), poluição hídrica, tecnologias de 
tratamento de efluentes líquidos para descarte e/ou reuso(processos físicos, químicos e biológicos). 
Emissões atmosféricas e mudanças climáticas: Conceitos e padrões, poluição atmosférica e 
características dos principais poluentes atmosféricos, tecnologias de controle e abatimento de emissões, 
aquecimento global, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo –MDL: Categorias, etapas e tipos de projeto. 
Legislação ambiental aplicada (Leis, decretos, portarias, resoluções CONAMA): Leis Federais: Lei nº 
6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente). Lei nº 9. 
985/2000 (Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza). Decreto nº 4.340/2002 e 
alterações (Regulamenta a Lei nº 9.985/2000). Lei n 9.605/1998 (Crimes Ambientais). Lei nº 9.433/1997 
(Política Nacional de Recursos Hídricos) e alterações Noções de ética e cidadania. Constituição Federal 
Gerenciamento de Projetos; Ética Profissional e outros conteúdos inerentes ao cargo. 

 
ENGENHEIRO CIVIL 
Administração pública. Poderes Administrativos.  Atos Administrativos, Servidores Públicos, Responsabilidade 
Civil da Administração; Fiscalização de obras; Medição, aplicação de recursos, controle de materiais e 
estoques, análise de contratos para execução de obras. Projetos civis; Arquitetônico; Estruturais (em madeira, 
aço e concreto). Projetos de fundações: Tipos de fundações suas aplicações e execução das mesmas. 
Projetos e execução de instalações elétricas e Hidráulicas em canteiros de obras e edificações (inclusive 
noções de segurança). Planejamento Urbano e Regional; Planejamento de Engenharia de Infra-Estrutura, 
Projetos Dimensionamentos e execução de obras de Saneamento Básico; Alvenaria; Revestimento; Pinturas e 
pisos (tipos, aplicações e execução). Especificação de materiais e serviços. Orçamentos: Composição de 
custos e quantitativos de materiais. Elaboração de cronogramas físico-financeiros. Canteiros de obras; 
construção e organização. Execução de estruturas em concreto, madeira e aço (inclusive noções de 
impermeabilização de calhas e telhados). Execução de instalações de água, esgoto, eletricidade e telefone. 
Noções de tratamento de esgotos, construção de fossas sépticas, sumidouros e valas de infiltração (segundo 
normas da CPRH). Noções de projetos e execução de pavimentos graníticos (paralelepípedos). Vistorias e 
elaboração de laudos. Planejamento e elaboração de orçamentos públicos. Conhecimentos de AutoCAD. 

 Controle e fiscalização ambiental em Araquari (Lei Complementar 80/2009 de 31/07/2009) 
 Código de obras do município de Araquari (lei complementar nº 694/1985). 

 Plano Diretor do município de Araquari (LEI 50/2006) 

Noções de ética e cidadania. Constituição Federal Gerenciamento de Projetos; Ética Profissional e outros 
conteúdos inerentes ao cargo. 
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ENGENHEIRO SANITARISTA 
Administração pública. Poderes Administrativos.  Atos Administrativos, Servidores Públicos, Responsabilidade 
Civil da Administração; Resíduos sólidos : normalização (ABNT); Classificação dos resíduos sólidos; 
Acondicionamento e transporte; Resíduos sólidos especiais; Tratamento; Disposição final. Drenagem urbana: 
Bacias hidrográficas; Precipitação; Infiltração; Escoamento Superficial; Evapotranspiração; Inundações e 
enchentes; Microdrenagem; Macrodrenagem. Sistemas de abastecimento de água: Normalização (ABNT); 
Captação; Linhas adutoras e órgãos acessórios; Reservatório; Rede de distribuição; Ligações prediais; 
Automação. Tratamento de água: Normalização (ABNY); Tratamento convencional; Tratamento simplificado; 
Aeração; Filtração; Desinfecção. Sistemas de esgotamento sanitário :Normalização(ABNT,) Hidráulica das 
redes de esgotos; Rede coletora; Interceptores; Emissários. Sifões invertidos; Estações elevatórias. 
Tratamento de esgotos: Normalização (ABNT);Características do esgoto doméstico; Processos físicos e físico-
químicos; Processos biológicos aeróbios; Processos biológicos anaeróbios; Tratamento e disposição do lodo; 
Padrões de efluentes. Instalações prediais hidro-sanitárias: Normalização (ABNT);Instalações prediais de água 
fria; Instalações prediais de esgotos sanitários; Instalações prediais de prevenção de combate a incêndio; 
Instalações prediais de esgotamento de águas pluviais; Sistemas elevatórios.  Hidrologia; Hidráulica Geral; 
Instalações Hidráulico-Prediais; Hidrometria; Sistemas Urbanos de Abastecimento de Água; Sistemas de 
Esgotamento Sanitário; Noções de Topografia; Planejamento e Elaboração de Estudos e Projetos; 
Execução/Fiscalização de Obras e Serviços Técnicos Associados ao Abastecimento de Água e Esgotamento 
Sanitário; Noções de Geoprocessamento; Parâmetros Legais de Qualidade de Água, Lançamento de 
Efluentes, Corpos Receptores e Legislação Regulatória; Técnicas e Processos de Tratamento de Água e 
Esgotos; Noções de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental; Conceitos Básicos 
de Qualidade da Água e Tratamento de Efluentes; Operação de Sistemas e Água e Esgotamento Sanitário.  

 Política municipal de saneamento básico de Araquari (Lei Complementar 84/2009 de 26/11/2009) 

 Controle e fiscalização ambiental em Araquari (Lei Complementar 80/2009 de 31/07/2009) 
 Código de obras do município de Araquari (lei complementar nº 694/1985). 
 Plano Diretor do município de Araquari (LEI 50/2006) 
Noções de ética e cidadania. Constituição Federal Gerenciamento de Projetos; Ética Profissional e outros 
conteúdos inerentes ao cargo. 

 
GEÓGRAFO 
Administração pública. Poderes Administrativos.  Atos Administrativos, Servidores Públicos, Responsabilidade 
Civil da Administração; Dimensão Política da Organização do Território -Processo histórico e geográfico da 
formação territorial no Brasil. Desenvolvimento econômico e a questão regional no Brasil. Organização do 
território -dimensão política da modernização. O problema da escala geográfica e cartográfica para o 
conhecimento do território. O problema da região e a produção do conhecimento geográfico. Urbanização- O 
processo de urbanização dinâmica -complexidade e tendências no Brasil. Características da natureza do fato 
urbano brasileiro. Rede Urbana, Dinâmica. Aspectos populacionais –O crescimento da população brasileira, 
taxas de crescimento e distribuição espacial. Dinâmica territorial da população brasileira. Processo Produtivo -
Setor industrial brasileiro- estrutura, padrões de distribuição e ritmos de crescimento. Questões e tendências da 
produção agrícola brasileira. Inserção do Brasil na economia mundial. Emergência como potência regional. 
Transformações recentes nas atividades de comércio e serviços no Brasil, Sistema de Informações. Aspectos 
geográficos -Características dos dados geográficos: posição, atributos e relações espaciais. Principais modelos 
de dados geográficos. Estrutura básica dos sistemas de informações geográficas: entrada e integração de 
dados, gerência de dados espaciais, consulta/análise espacial e visualização. Análise de dados geográficos: 
seleção, manipulação, elaboração de mapas temáticos, análise exploratória e modelagem, métodos. Aspectos 
quantitativos -Estatística descritiva e análise exploratória de dados: distribuições de freqüências: medidas 
descritivas de locação e de dispersão: média, mediana, quartis, variância, desvio padrão, coeficiente de 
variação, histograma. Números-índices e medidas de concentração: conceitos fundamentais e aplicações 
básicas.  
Aspectos físico-geográficos de Araquari (SC) 
•  Plano Diretor do município de Araquari (LEI 50/2006) 
•  Limites administrativos e espaciais de Araquari (SC). 
•  Código municipal do meio ambiente de Araquari (SC). (Lei Complementar 73/2009 de 17/02/2009) 
• Reconhecimento, análise e interpretação da organização espaço-temporal do território na escala municipal. 
• Regionalização do território nas diversas escalas espaciais de análise (do local ao global). 
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• Pesquisas e levantamentos fisiográficos, hidrográficos, climáticos, topográficos, toponímios e estatísticos de 
áreas específicas. Noções de ética e cidadania. Constituição Federal Gerenciamento de Projetos; Ética 
Profissional e outros conteúdos inerentes ao cargo. 

 
GEÓLOGO 
Administração pública. Poderes Administrativos.  Atos Administrativos, Servidores Públicos, Responsabilidade 
Civil da Administração; Geoprocessamento. Sistema de Informação Geográfica. Sensoriamento Remoto. 
Fotogrametria. Plano diretor. Manejo de bacias hidrográficas. Educação Ambiental. Indicadores Ambientais. 
Recuperação de Áreas Degradadas. Passivos Ambientais. Licenciamento Ambiental. Avaliação de riscos e 
impactos ambientais. Zoneamento ecológico econômico. Noções de ecologia. Geografia Humana e Política. 
Gestão, gerenciamento e manejo de resíduos sólidos domésticos, construção civil, e de serviços de saúde. 
Agenda 21. Climatologia. Classificação e características dos solos. Noções de geologia. Parâmetros 
geotécnicos dos solos - porosidade, permeabilidade, deformabilidade. Interação solo/água. Hidrogeologia 
(aquíferos, zonas de recarga). Processos do meio físico (erosão, escorregamento, assoreamento, inundação, 
colapso, subsidência). Poluição do solo, da água e do ar. Noções de ética e cidadania. Constituição Federal 
Gerenciamento de Projetos; Ética Profissional e outros conteúdos inerentes ao cargo. 

 
ENGENHEIRO QUÍMICO 
 Administração pública. Poderes Administrativos.  Atos Administrativos, Servidores Públicos, Responsabilidade 
Civil da Administração; Normas e Segurança em Laboratório. Gestão de resíduos químicos.  Métodos 
Clássicos de Análise Química: Gravimetria e Titulometria.  Fenômenos de transporte: transporte de momento, 
calor e massa. Números adimensionais. Medição e transporte de fluidos. Perda de carga em tubulações.  
Balanço de massa e energia.  Análise instrumental. Cromatografia. Métodos Eletro analíticos. Espectroscopia 
molecular.6 Cinética Química e Cálculo de Reatores: Leis de velocidade. Reatores em batelada. Reatores com 
escoamento contínuo. Balanços molares.  Transferência de calor e massa. Operações unitárias. Destilação. 
Secagem. Filtração. Absorção. Adsorção. Extração Sólido-Líquido.  Sistemas de medidas. Sistema métrico. 
Sistema internacional. Sistema inglês.  Termodinâmica. Primeira e segunda lei da termodinâmica. 
Termodinâmica de soluções. Equações de estado. Sistemas bifásicos. Equilíbrio líquido-vapor. Noções de ética 
e cidadania. Constituição Federal Gerenciamento de Projetos; Ética Profissional e outros conteúdos inerentes 
ao cargo. 
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ANEXO III 
 

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 Concurso 
Público 002/2014 da Prefeitura Municipal de ARAQUARI, inscrição número _______, para o cargo de 
__________________________________________requer a Vossa Senhoria: 
 
1 – (  ) Vaga para portadores de Deficiência física. 
 
Deficiência:______________________________________________________________  
 
CID n°: _________________________ 
 
Nome do Médico: _________________________________________________________ 
 
2) Condição Especial para realização da prova: 
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 2014. 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Requerente 
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ANEXO IV 
 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO  
CONCURSO PÚBLICO 002/2014- PM ARAQUARI 

 

Tipo de Recurso:  
 
[ ] 1 – Contra indeferimento de inscrição    
[ ] 2 - Contra questão da prova ou gabarito provisório 
[ ] 3 – Contra a classificação  
[ ] 4 – Outro: ____________________________________ 

Nome do Candidato: 

N.º de Inscrição: Cargo: 
 

N.º da Questão: Data: 

Fundamentação e Referência Bibliográfica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Local e data _________________._____de ____________ de2014. 

 
__________________________ 

Assinatura do Candidato 
 




