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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA – SC 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL PMI/CERSP/CP N o 01/2014 
 
Por ordem do Prefeito Municipal de Imbituba, a Comissão Especial de Recrutamento e Seleção de 
Pessoal - CERSP da Prefeitura Municipal de Imbituba, Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições, conferidas pelo decreto PMI nº 65, de 30 de abril de 2008, torna públicas as 
instruções especiais destinadas a realização de Concurso Público, destinado a contratação de 
pessoal para o preenchimento dos cargos existentes no quadro permanente  de pessoal da 
Prefeitura, sob a égide do regime jurídico adotado pela Administração Municipal de Imbituba, 
conforme Lei nº 1.144/91, 1.984/99, 3.135/07 e 3.330/08 e o Edital a seguir: 
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. Os cargos objeto do Concurso Público, os valores dos respectivos vencimentos, o número de 
vagas e a jornada de trabalho são os constantes do Anexo I deste Edital. 
1.2. As condições de habilitação, a descrição sumária dos cargos públicos, a definição de 
conteúdos programáticos, o processo de classificação e as demais informações próprias de cada 
cargo constarão de instruções específicas, expressas nos Anexos I, II e III parte integrante do 
presente Edital.  
1.3. O candidato para se inscrever deverá acessar o site www.ibam-concursos.org.br, clicar no link 
do cargo escolhido, e antes de confirmar a inscrição, conferir todos os dados inclusive a 
denominação do cargo e seu respectivo código. 
1.4. Os candidatos aprovados no Concurso Público poderão ser designados para as vagas 
existentes em qualquer unidade de serviço, de acordo com as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Imbituba. 
1.5. Será assegurada a precedência de convocação dos candidatos aprovados em Concursos 
vigentes. 
 
2. REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NO CARGO PÚB LICO 
2.1. Ter nacionalidade brasileira, admitidos estrangeiros na forma da lei. 
2.2. Contar com, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos até a data da posse. 
2.3. Estar no gozo dos direitos políticos. 
2.4. Estar em dia com as obrigações eleitorais. 
2.5. Estar em dia com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino. 
2.6. Possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo de acordo com o 
estabelecido no Anexo I do presente Edital, na data da contratação. 
2.7. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo. 
2.8. Apresentar declaração firmada pelo interessado na qual conste não haver sofrido condenação 
definitiva por crime doloso ou contravenção, nem penalidade disciplinar de demissão no exercício 
de função pública. 
2.9. Apresentar, quando se tratar de profissão regulamentada, no ato da posse, o competente 
registro de inscrição no respectivo órgão fiscalizador. 
2.10. Firmar declaração de não possuir acúmulo de remuneração ou cargo público, exceto 
aqueles previstos na Lei. 
2.11. Apresentar declaração de bens. 
 
3. VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
3.1. Para efeito do que dispõe o inciso VIII do art. 37 da Constituição da República, bem como o 
art. 1º, § 2º, da Lei nº 2.899, de 17 de maio de 2006, devem ser reservados aos candidatos com 
deficiência, no mínimo, 5% (cinco por cento) do total de vagas oferecidas no Concurso Público. 
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3.2. O disposto no subitem 3.1 não terá incidência nos casos em que a aplicação do percentual de 
5% (cinco por cento) implique, na prática, em majoração indevida do percentual mínimo fixado. 
3.3. Em razão do número de vagas deste Concurso, nã o haverá reserva de vagas para 
portadores de deficiência. Estes poderão concorrer em igualdade de condições com os 
demais candidatos. Porém deverão observar a compati bilidade entre as atribuições do 
cargo e a deficiência de que são portadores. 
 
4. INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 
4.1. Período: de 15 de outubro a 11 de novembro de 2014, exclusivamente, pela Internet, 
através do site (www.ibam-concursos.org.br). 
 
4.1.1 Valores de inscrição:  

CARGO / ESCOLARIDADE VALOR 

Cargos de Nível Superior R$ 80,00 

Cargos de Nível Médio/Técnico R$ 60,00 

Cargos de Nível Fundamental R$ 40,00 
 
4.2. O candidato deverá acessar o site (www.ibam-concursos.org.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 entre 0 (zero) hora do dia 15 de outubro e 19:00 (dezenove) horas do 
11 de novembro de 2014. 
4.3. As inscrições somente serão aceitas após o banco confirmar o efetivo pagamento do valor da 
taxa de inscrição. O candidato poderá verificar a aceitação de sua inscrição no endereço 
eletrônico (www.ibam-concursos.org.br) através da opção Área do Candidato. 
4.4. O pagamento do Boleto Bancário deverá ser feito em espécie ou através de Internet Banking, 
não sendo aceito pagamento em cheque ou mediante ag endamento bancário . 
4.5. O pagamento deverá ser efetivado, impreterivelmente, até o último dia previsto para o 
encerramento das inscrições, até o horário definido no item 4.2, caso contrário não será 
considerado. 
4.6. O candidato é responsável por confirmar se os dados da inscrição pela Internet foram 
recebidos e se o valor da inscrição foi pago. Se até 05 (cinco) dias úteis antes da data de 
realização da prova não estiver confirmada a inscrição, o candidato deverá entrar em contato com 
o IBAM – Instituto Brasileiro de Administração Municipal, organizador do Concurso Público, no 
telefone (47) 3041 6262, a fim de verificar a razão da pendência. 
4.7. O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão no preenchimento da ficha de 
inscrição, não sendo permitido pedido de retificação após o encerramento do prazo das 
inscrições, exceto atualização de endereço. 
4.8. O candidato se responsabilizará pela conferência de todos os dados no momento da 
inscrição, verificando sua exatidão e corrigindo-os, se for o caso, não cabendo aos organizadores 
qualquer responsabilidade por eventuais erros. 
4.9. O descumprimento de qualquer das instruções para inscrição via Internet implicará 
cancelamento da inscrição. 
4.10. As inscrições pela Internet devem ser feitas com antecedência, evitando o possível 
congestionamento de comunicação do site (www.ibam-concursos.org.br) nos últimos dias de 
inscrição. 
4.11. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM e a Prefeitura de Imbituba não se 
responsabilizam por qualquer problema na inscrição via Internet motivada por falhas de 
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comunicação, falta de energia elétrica, congestionamento das linhas de comunicação, bem como 
outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a conexão ou a transferência de dados. 
4.12. O candidato poderá acessar o cartão de confirmação de inscrição através do site do IBAM 
(www.ibam-concursos.org.br) na Área do Candidato e Documentação do Concurso, para 
informações sobre a data da prova, horário e local de realização da mesma. 
4.13. Não haverá inscrição condicional ou extemporânea nem inscrição por correspondência. 
4.14. O valor pago a título de inscrição não será devolvido em qualquer hipótese. 
4.15. O candidato deverá verificar através do site do IBAM (www.ibam-concursos.org.br), as 
informações sobre a data da prova, horário e local de realização da mesma. 
 
5. CONCURSO PÚBLICO 
5.1. Provas Escritas 
5.1.1. As provas escritas objetivas serão eliminatórias e classificatórias, e se constituirão de 
questões objetivas de múltipla escolha, conforme descrito nos Anexos II e III deste Edital. 
5.1.2. Nas provas escritas objetivas, serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem 
nota igual ou superior ao limite mínimo estabelecido no Anexo II deste Edital. 
5.1.3. O conteúdo das questões variará de acordo com o grau de escolaridade exigido para o 
preenchimento do cargo público ao qual o candidato concorrer. 
5.1.4. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada destas provas. 
 
5.2. Realização das Provas 
5.2.1. As provas escritas serão realizadas no dia 07 de dezembro de 2014 e terão a duração 
de 03 (três) horas, sendo das 09:00h às 12:00h . 
5.2.2. O local e horário da realização das provas constarão do cartão de confirmação de inscrição 
que poderá ser acessado via Internet no site do IBAM (www.ibam-concursos.org.br), no link Área 
do Candidato. 
5.2.3. As provas serão realizadas na cidade de Imbituba - SC, nos locais especificados pela 
organização do Concurso Público.  
5.2.4. Só será permitido o ingresso dos candidatos nos locais de prova até o horário estabelecido 
neste edital. 
5.2.5. O candidato que chegar após o horário estabelecido não poderá ingressar no local de 
prova, ficando, automaticamente, excluído do certame. 
5.2.6. Para evitar atrasos, recomenda-se que os candidatos compareçam aos locais de provas 
pelo menos 30 (trinta) minutos antes do horário previsto para o fechamento dos portões. 
5.2.7. O candidato deverá comparecer aos locais de prova munido de documento original de 
identidade, oficial e com fotografia, e de canetas esferográficas de tinta azul ou preta. 
5.2.8. Serão considerados documentos de identidade: Cédula Oficial de Identidade (RG); Carteira 
expedida por Órgão ou Conselho de Classe (CREA, CRA e outros); Carteira de Trabalho e 
Previdência Social; Certificado de Reservista; Carteira de Motorista com foto e Passaporte. 
5.2.9. Caso o candidato não possa apresentar nenhum dos documentos de identidade 
relacionados no subitem 5.2.8, no dia de realização da prova, por motivo de perda, furto ou roubo 
de todos eles, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão 
policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias. 
5.2.10. O candidato, ao ingressar no local de realização da prova, deverá obrigatoriamente 
manter desligado qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, incluindo as 
campainhas de celular e os sinais de alarme.  O uso de quaisquer funcionalidades de aparelhos 
tais como bip, telefone celular, walkman, receptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica, 
notebook, calculadora, palm-top, relógio digital com receptor, entre outros, incorrerá na exclusão 
do candidato do certame, podendo a organização do Concurso vetar o ingresso do candidato com 
outros aparelhos além dos anteriormente citados. 
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5.2.11. Nos locais de prova poderá haver rastreamento eletrônico de sinais. 
5.2.12. Os candidatos só poderão sair do local de realização da prova após 1 (uma) hora do início 
da mesma, podendo levar o caderno de provas. 
5.2.13. Os 03 (três) últimos candidatos a terminar as provas só poderão deixar o local juntos. 
5.2.14. Nas Provas Objetivas, o candidato deverá assinalar as respostas na Folha de Respostas, 
que será o único documento válido  para a correção da prova. O preenchimento da Folha de 
Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade 
com as instruções específicas contidas na capa do Caderno de Questões. Em hipótese alguma 
haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. Na correção da Folha de 
Respostas será atribuída nota zero à questão com mais de uma opção assinalada, sem opção 
assinalada ou com rasura.  O candidato deverá assinar a Folha de Respostas. 
5.2.15. A CERSP poderá, justificadamente, alterar as normas previstas no item 5 e seus 
desdobramentos, desde que com a finalidade de preservar o bom andamento do Concurso 
Público. 
5.2.16. Constatando-se, durante a realização da prova, qualquer erro ou equívoco relacionado às 
questões, os organizadores tomarão a providência cabível, podendo inclusive determinar a 
anulação da questão ou questões afetadas. 
5.2.17. Caberá à entidade organizadora do certame, juntamente com a CERSP, decidir sobre 
ocorrências verificadas durante a realização das provas. 
 
5.3.Títulos 
5.3.1. Serão atribuídos pontos aos títulos a serem apresentados pelos candidatos ao cargo de 
Professor, sendo considerados até dois títulos por categoria. 
5.3.1.1. Os pontos referidos no item anterior obedecerão aos critérios a seguir: 
A cada 100 horas de cursos de formação continuada, na área de atuação, desde que realizados 
nos anos de 2011, 2012, 2013 e/ou 2014, mediante apresentação de cópia autenticada em 
cartório ou pelos membros da CERSP, do certificado: 1 (um) ponto, sendo possível acumular até 2 
pontos. 
Especialização lato sensu: reconhecido pelo MEC – Ministério da Educação, desde que não seja 
requisito para provimento e que guarde relação direta com as atribuições do cargo e a área de 
atuação para o qual o candidato prestará prova, com o mínimo de 360 (trezentos e sessenta) 
horas/aula, mediante apresentação de cópia autenticada em cartório ou pelos membros da 
CERSP, de certificado de conclusão devidamente registrado: 02 (dois) pontos, totalizando neste 
tópico até 04 pontos. 
Mestrado: reconhecido pelo MEC – Ministério da Educação, desde que guarde relação direta com 
as atribuições do cargo e a área de atuação para o qual o candidato prestará prova, mediante 
apresentação de cópia autenticada em cartório ou pelos membros da CERSP, de certificado de 
conclusão e título de Mestre devidamente registrado: 03 (três) pontos, totalizando neste tópico até 
06 pontos. 
5.3.2. Só serão avaliados e pontuados os títulos dos candidatos aprovados nas provas objetivas. 
5.3.3. Não haverá desclassificação do candidato pela não apresentação de títulos. 

5.4. Apresentação de títulos: 
5.4.1. Para fins de cumprimento dos prazos legais para homologação, os títulos deverão ser 
enviados para análise, exclusivamente no período de inscrições , para a Diretoria de Gestão de 
Pessoas, situada na Rua Ernani Cotrin n° 601, Centro, Imbituba, Santa Catarina, CEP 88780-000 
ou através de Sedex ou AR, postados no período de inscrições, ou entregues, no mesmo período, 
no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal no mesmo endereço, aos cuidados da Comissão 
Especial de Recrutamento e Seleção de Pessoal - CERSP. 
5.4.2. Os títulos deverão ser apresentados em envelope fechado, contendo na sua parte externa o 
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número de inscrição, nome do candidato e o cargo para o qual concorre. Não serão analisados 
os títulos sem a indicação dos dados acima . 
 
5.5.  Contagem de Pontos 
5.5.1. O total de pontos dos candidatos será obtido pela adição dos pontos a eles atribuídos em 
cada uma das provas objetivas. 
 
6. RECURSOS E REVISÕES 
6.1. Aos candidatos serão assegurados recursos em todas as etapas do Concurso Público. 
6.2. O candidato que se sentir prejudicado em qualquer das etapas do Concurso Público, poderá 
interpor recurso, mediante requerimento individual, desde que: 
a) seja dirigido ao Presidente da CERSP da Prefeitura Municipal de Imbituba e entregue para 
registro no protocolo geral da Prefeitura Municipal, situada na Rua Ernani Cotrin n° 601, Centro, 
Imbituba, no horário de funcionamento do mesmo, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, 
contados após o ato que motivou a reclamação; 
b) constem obrigatoriamente do recurso nome completo do candidato, número da inscrição, cargo 
público ao qual se candidatou, fundamentação clara e ampla dos motivos, e, no caso de recursos 
contra questões ou gabaritos, a bibliografia pesquisada. O referido recurso deverá ser 
devidamente firmado pelo candidato em todas as folhas. 
c) seja apresentado datilografado ou digitado, devendo ser uma folha para cada questão 
recorrida, no caso de recursos contra questões, conforme modelo constante do Anexo IV deste 
Edital. 
6.3. Será indeferido, liminarmente, o requerimento que não atender os requisitos do item 6.2. 
6.4. Os recursos interpostos serão decididos em até 10 (dez) dias úteis pela entidade 
organizadora do certame, contados, em qualquer caso, da data de seu protocolo. 
6.5. Não serão aceitos recursos interpostos por telegrama, via postal, Internet ou outro meio que 
não seja o especificado neste Edital. 
6.6. Se do exame de recursos resultar anulação de questão, a pontuação correspondente será 
atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 
6.7. No caso de o gabarito da prova ser fornecido incorretamente por falha de digitação, 
publicação ou outra, a questão não será anulada, procedendo-se à sua correção e publicação. 
6.8. Será dada publicidade às decisões dos recursos, no site do IBAM (www.ibam-
concursos.org.br). 
 
7. RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO 
7.1. Considerar-se-á aprovado o candidato que, submetido ao Concurso Público, conforme 
descrito no item 5 do presente Edital, satisfizer todas as condições lá estabelecidas. 
7.2. Em caso de igualdade de pontos na classificação, serão adotados, sucessivamente, os 
seguintes critérios para o desempate dos candidatos: 
a) para os cargos de Nível Superior e Médio/Técnico : 
1o) maior no de pontos na prova de Conhecimentos Técnico-profissionais; 
2o) maior no de pontos na prova de Legislação; 
3º) maior no de pontos na prova de Português; 
4º) maior idade. 
 
b) para os cargos de Nível Fundamental  
1o) maior no de pontos na prova de Conhecimentos Técnico-profissionais; 
2o) maior no de pontos na prova de Matemática; 
3º) maior no de pontos na prova de Português; 
4º) maior idade. 
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7.2.1. Quando a igualdade de pontos na classificação envolver, pelo menos, 01 (um) candidato 
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, o desempate far-se-á considerando como 
primeiro critério o mais idoso. 
7.3. Apurada a classificação, esta será publicada como resultado final do Concurso Público, em 
ordem decrescente das notas, contendo a pontuação de todos os candidatos aprovados. 
7.4. Os candidatos aprovados poderão ser nomeados no período de validade do Concurso 
Público, cabendo-lhes a responsabilidade de manter atualizado seu endereço para fins de 
convocação, junto ao órgão gestor de pessoas da Prefeitura Municipal de Imbituba, sob pena de 
serem considerados desistentes. 
7.5. Os gabaritos serão divulgados no dia 08/12/2014, no site www.ibam-concursos.org.br 
 
8. DO RESULTADO E DA HOMOLOGAÇÃO 
8.1. O resultado preliminar do Concurso Público contendo o desempenho de todos os candidatos 
inscritos, em ordem decrescente de pontuação, será publicado no site (www.ibam-
concursos.org.br), através da opção Documentação do Concurso. 
8.2. Após decididos todos os recursos, será também publicada, nos endereços acima, uma 
relação final com todos os candidatos aprovados por cargo e em ordem de classificação.  
8.3. O resultado final do Concurso Público será homologado pelo Prefeito Municipal e publicado 
no site (www.ibam-concursos.org.br), através da opção Documentação do Concurso. 
 
9. DISPOSIÇÕES GERAIS 
9.1. A classificação dos candidatos aprovados será feita em ordem decrescente dos pontos 
obtidos. 
9.2. Os candidatos aprovados e classificados no Concurso Público serão convocados pela 
Prefeitura do Município de Imbituba para o exame médico e para a comprovação dos requisitos 
exigidos no item 2 do presente Edital, através dos meios de comunicação conforme dispuser a 
legislação municipal em vigor. 
9.2.1. Os exames médicos serão eliminatórios, sendo excluídos do Concurso Público os 
candidatos que não apresentarem aptidão física e/ou mental para o exercício do cargo para o qual 
se inscreveram, podendo a Administração solicitar exames específicos (por exemplo: 
cardiológicos, radiológicos e laboratoriais) para melhor avaliar as condições de saúde do 
candidato. 
9.3. Os candidatos que não atenderem aos requisitos exigidos neste Edital serão 
automaticamente eliminados do Concurso Público em qualquer de suas fases. 
9.4. Será excluído do certame, por ato da CERSP, o candidato que: 
a) faltar a qualquer uma das fases do Concurso Público; 
b) portar-se de maneira inadequada nos locais de realização das provas, de modo a prejudicar o 
andamento normal do Concurso Público; 
c) for surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outro candidato; 
d) for apanhado em flagrante tentativa de burla, fraude ou falsificação na realização da prova, sem 
prejuízo do indiciamento cabível; 
e) prestar, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 
f) deixar de apresentar qualquer documento comprobatório dos requisitos exigidos neste Edital. 
9.5. O presente Concurso Público objetiva o preenchimento de cargos, sob a égide do regime 
jurídico adotado pela Administração Municipal de Imbituba.  
9.6.  A inscrição do candidato implicará o conhecimento do presente Edital e do Regulamento de 
Concurso Público, bem como o compromisso tácito de aceitar as condições do Concurso, tais 
como se acham estabelecidas. 
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9.7. A aprovação em concurso público não gera direito à nomeação, a qual se dará, a exclusivo 
critério da Prefeitura, dentro do prazo de validade do Concurso em conformidade ao número de 
vagas constantes do Anexo I deste Edital. 
9.8. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar pelos jornais ou qualquer outro meio 
de divulgação definido pela Comissão de Concurso Público a publicação de todos os atos e 
editais relativos ao Concurso. 
9.9. O candidato deverá manter atualizado seu endereço, junto ao IBAM, até a publicação da 
classificação final do Concurso Público, e junto a Diretoria de Gestão de Pessoas da Prefeitura do 
Município de Imbituba, após a homologação do resultado do Concurso Público, sendo de inteira 
responsabilidade do candidato os prejuízos decorrentes da não-atualização de seu endereço. 
9.10. Os casos omissos serão resolvidos pela CERSP, competente também para julgar, em 
decisão irrecorrível, quaisquer que sejam os recursos interpostos pelos candidatos. 
9.11. O presente Edital está disponibilizado no site do IBAM (www.ibam-concursos.org.br). 
 
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das condições 
estabelecidas neste Edital, bem como em eventuais aditamentos e instruções específicas para a 
realização do Concurso Público, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento. 
10.2. O Concurso Público terá validade de 2 (dois) anos, prorrogável por igual período, a critério 
da Administração Municipal. 
 
Prefeitura Municipal de Imbituba, 10 de outubro de 2014.  
  

 
 

Andreza Barcelos Carvalho  
Presidente 

Portaria DRH/SEAD nº 202/2009 
 
 
 

      Rodrigo de Farias Rosa                                                                     Diego  Silveira   
          Secretário Membro                                                                                Membro                                                                                                                       
Portaria PMI/DGP n° 311/2014                                                      Portaria PMI/DGP n° 367/2014 
                     
 
      
       Sergio Luiz de Souza                                                                    Katiane  Mello Salles 
                Membro                                                                                            Membro                                             
Portaria PMI/DGP 193/2013                                                           Portaria PMI/DGP n.º 348/2013                                                                  
 
 
 
                                                 Cleidimar Ferreira Novaes Coelho   
                                                                       Membro  
                                                   Portaria DGP/SEAGP n° 015/2012 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA                                                
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RELAÇÃO DE CARGOS VINCULADA ÀS LEIS MUNICIPAIS  N° 3.135/07; 3.330/08 – PROGRAMAS FEDERAIS 

CÓDIGO CARGO REQUISITOS 
(ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO) 

TOTAL 
DE 
VAGAS 
 

JORNADA DE 
TRABALHO 
(HORAS 
SEMANAIS) 

VENCIMENTO 
R$ 

NÍVEL SUPERIOR 

001 MÉDICO CLÍNICO GERAL - ESF 
Diploma de conclusão de Curso Superior em Medicina e registro no CRM. 

02 40h 5.280,21 *  

002 MÉDICO GINECOLOGISTA - NASF 
Diploma de conclusão de Curso Superior em Medicina com 
Especialização em Ginecologia e registro no CRM. 01 20h 

 
2.640,10*   

 

003 MÉDICO PEDIATRA - NASF 
Diploma de conclusão de Curso Superior em Medicina com 
Especialização em Pediatria e registro no CRM. 01 20h 

 
2.640,10*  

 

004 MÉDICO PSIQUIATRA 
Diploma de conclusão de Curso Superior em Medicina com 
Especialização em Psiquiatria e registro no CRM. 02 20h 

 
2.640,10*  

 

005 ODONTÓLOGO 
Diploma de conclusão de Curso Superior em Odontologia e registro no 
CRO. 01 40h 2.618,27*  

NÍVEL MÉDIO 

006 ATENDENTE DE CONSULTÓRIO 
ODONTOLÓGICO 

Diploma de conclusão do Ensino Médio, acrescido de curso para 
qualificação profissional de Atendente de Consultório Odontológico, e 
registro profissional correspondente no CRO-SC. 

03 40h 724,00 *  

 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

007 AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE -  ÁREA 01 

Certificado de conclusão do Ensino Fundamental e comprovar residência  
na área de atuação ( Vila Alvorada e Village) 

02 40h 1.014,00 

008 AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE - ÁREA 13 

Certificado de conclusão do Ensino Fundamental e comprovar residência  
na área de atuação ( Limpa e Sambaqui ) 

01 40h 1.014,00 

009 AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE - ÁREA 14 

Certificado de conclusão do Ensino Fundamental e comprovar residência  
na área de atuação ( Vila Esperança e parte da Vila Nova Alvorada) 

01 40h 1.014,00 
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RELAÇÃO DE CARGOS VINCULADOS ÀS LEIS MUNICIPAIS  N°  1.144/91 e 1984/99 

CÓDIGO CARGO REQUISITOS 
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 

TOTAL 
DE 
VAGAS 
 

JORNADA DE 
TRABALHO 
(HORAS 
SEMANAIS) 

VENCIMENTO 
R$ 

NÍVEL SUPERIOR 

101 AUDITOR FISCAL 
Diploma de conclusão de Curso Superior em Administração; Direito; 
Economia ou Ciências Contábeis. 

01 40h 1.667,21 

102 FONOAUDIÓLOGO 
Diploma de conclusão de Curso Superior em Fonoaudiologia e registro no 
respectivo órgão de classe. 

01 40h 1.667,21 

103 GEÓLOGO 
Diploma de graduação em Geologia e registro no respectivo órgão de 
classe. 01 40h 1.667,21 

104 MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA 
 
Diploma de conclusão de Curso Superior em Medicina com Especialização 
em Endocrinologia e registro no CRM. 

01 20h 833,06 *  

CÓDIGO CARGO REQUISITOS 
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 

TOTAL 
DE 
VAGAS 
 

JORNADA DE 
TRABALHO 
(HORAS 
SEMANAIS) 

VENCIMENTO 
R$ 

010 AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE - ÁREA 15 

Certificado de conclusão do Ensino Fundamental e comprovar residência 
na área de atuação. (Vila Santo Antonio e Morro do Mirim ) 

RT 40h 1.014,00 

011 AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE - ÁREA 16 

Certificado de conclusão do Ensino Fundamental e comprovar residência  
na área de atuação. ( Ibiraquera ) 

RT 40h 1.014,00 

012 AGENTE DE COMBATE ÀS 
ENDEMIAS 

Certificado de conclusão do Ensino Fundamental. 
04 40h 

 
1.014,00 

013 INSTRUTOR DE CAPOEIRA  
Certificado de conclusão do Ensino Fundamental e experiência na 
respectiva área de atuação. 01 20h 

 
678,76 

014 INSTRUTOR DE MARCENARIA -  
Certificado de conclusão do Ensino Fundamental e experiência na 
respectiva área de atuação. 01 20h 

 
678,76 
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CÓDIGO CARGO REQUISITOS 
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 

TOTAL 
DE 
VAGAS 
 

JORNADA DE 
TRABALHO 
(HORAS 
SEMANAIS) 

VENCIMENTO 
R$ 

105 MÉDICO VETERINÁRIO 
Diploma de conclusão de Curso Superior em Medicina Veterinária e 
registro no CRMV. 

01 20h 833,06 

106 NUTRICIONISTA 
Diploma de conclusão de Curso Superior em Nutrição e registro no CRN. 

RT 40h 1.667,21 

107 PROFESSOR DE CIÊNCIAS 
Diploma de conclusão de Licenciatura em Ciências Biológicas 

01 40h 1.537,30 

108 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

Diploma de conclusão de Licenciatura em Educação Física. 
04 40h 1.537,30 

109 PROFESSOR DE GEOGRAFIA 
Diploma de conclusão de Licenciatura em Geografia. 

01 40h 1.537,30 

110 PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
Diploma de conclusão de Licenciatura em Matemática. 

01 40h 1.537,30 

NÍVEL MÉDIO 

111 FISCAL DE TRANSPORTE Diploma de conclusão do Ensino Médio 
RT 40h 960,45 

112 TÉCNICO EM MEDICINA E 
SEGURANÇA DO TRABALHO 

Diploma de conclusão do Ensino Médio de Técnico em Segurança e 
Medicina do Trabalho ou Diploma de conclusão do Ensino Médio, 
acrescido de curso para qualificação profissional de Técnico em 
Segurança e Medicina do Trabalho e registro no conselho de classe. 

01 40h 1.117,31 

113 TELEFONISTA/RECEPCIONISTA Diploma de conclusão do Ensino Médio 
RT 40h 803,58 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

114 VISITADOR SANITÁRIO Certificado de conclusão do Ensino Fundamental. 
01 40h 724,00 

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

115 OPERADOR DE MÁQUINAS 
Certificado de conclusão do Ensino Fundamental (4° série completa) e 
Carteira de Habilitação categoria D ou superior. 02 40h 

 
768,87 

116 PEDREIRO 
Certificado de conclusão do Ensino Fundamental (4° série completa) 

01 40h 
 

724,00 
 

* Há a possibilidade de percepção de abono pecuniár io a ser instituído por lei municipal, como já ocor reu nos anos de 2012,2013 e 
2014. 
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DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES DE CARGOS VINCULADA ÀS LEIS M UNICIPAIS  N° 3.135/07; 3.330/08 – PROGRAMAS FEDERA IS 
 

MÉDICO CLÍNICO GERAL/ ESF – Participar das ações de promoção, prevenção, assistência e reabilitação da saúde; efetuar exames médicos, emitir 
diagnóstico, prescrever medicamentos, aplicar recursos de medicina terapêutica e preventiva à comunidade; requisitar exames complementares; analisar e 
interpretar resultados de exames de raio-x, bioquímico, hematológico e outros, comparando-os com os padrões normais, para confirmar e informar o 
diagnóstico; prescrever medicamentos, indicando dosagem e a respectiva via de administração; manter registros legíveis dos pacientes examinados, 
anotando a conclusão diagnosticada, tratamento e evolução da doença; emitir atestados de saúde e aptidão física e mental, de óbito, para atender 
determinações legais; atender emergências clínicas, cirúrgicas e traumáticas; participar de ações de promoção e prevenção na comunidade; realizar visitas 
domiciliares; atuar de acordo com as diretrizes do Programa de Saúde da Família e dos Programas de Saúde Pública em geral; exercer outras atividades, 
compatíveis com a sua formação, previstas em Lei, regulamento ou por determinação superior. 

MÉDICOS ESPECIALISTAS – Prestar assistência médica à comunidade, nas suas áreas de especialidade, elaborar, executar e avaliar planos e programas 
de saúde pública, bem como promover a educação sanitária e em saúde e executar outras tarefas correlatas a sua função. 

 ODONTÓLOGO - Executar e coordenar os trabalhos relativos a programas de saúde pública, visando a recuperação e manutenção da saúde bucal da 
população e executa outras tarefas correlatas a sua função.. 

ATENDENTE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO – Auxiliar o Odontólogo no atendimento à pacientes em visitas domiciliares, consultórios, clínicas, 
ambulatórios odontológicos e em unidades móveis de serviço de odontologia, bem como executar tarefas administrativas e executa outras tarefas correlatas 
a sua função.. 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Executar tarefas nas áreas de vigilância epidemiológica e de educação em saúde comunitária e executa outras 
tarefas correlatas a sua função.. 

INSTRUTORES – Elaborar e executar a programação referente às atividades de sua área de instrução; responsável por ministrar aulas práticas e teóricas a 
grupos de jovens e adultos; organizar exposições e/ou apresentações e executa outras tarefas correlatas a sua função. 
 

 
DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES DOS CARGOS VINCULADOS ÀS LEIS  MUNICIPAIS  N° 1.144/91 e 1984/99 

 

AUDITOR FISCAL – Realizar atividades de tributação, fiscalização e arrecadação de competência municipal e executar outras tarefas correlatas a sua 
função  

FONOAUDIÓLOGO – Identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas próprias de avaliação e fazendo treinamento 
fonético, auditivo, de dicção, impostação de voz e outros para possibilitar aperfeiçoamento e o/ou reabilitação da fala. 

GEÓLOGO – Participar na execução de trabalhos de natureza geológica e geotécnica, para a conceituação inicial e desenvolvimento das diferentes fases de 
um projeto, fiscalização de sua execução e análise de comportamento final; Participar do levantamento, descrição, interpretação dos tipos de solo, rocha e 
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demais aspectos geológicos-geotécnicos de significação para o projeto e construção de obras públicas. Utilizar, desenvolver e aprimorar cartas topográficas, 
geológicas e geográficas. Emitir boletins, relatórios e pareceres sobre assunto da sua especialidade. 

MÉDICOS ESPECIALISTAS – Prestar assistência médica à comunidade, nas suas áreas de especialidade, elaborar, executar e avaliar planos e programas 
de saúde pública, bem como promover a educação sanitária e em saúde. 

MÉDICO VETERINÁRIO - Planejar e executar programas de vigilância sanitária e ambiental, com o intuito de controlar e evitar os riscos de agravos à saúde, 
integrando suas atividades às da vigilância epidemiológica; planejar e executar programas de defesa sanitária, proteção, aprimoramento e desenvolvimento 
de atividades de criação de animais, realizando estudos, pesquisas, exercendo fiscalização e empregando outros métodos, para assegurar a sanidade dos 
animais, a produção racional e econômica de alimentos. 

NUTRICIONISTA -  Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); planejar, organizar, administrar e avaliar unidades de 
alimentação e nutrição; efetuar controle higiênico-sanitário; participar de programas de educação nutricional; executar outras tarefas de mesma natureza ou 
nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente funcional. Conhecer e estimular a produção e o consumo dos alimentos saudáveis 
produzidos regionalmente; Promover a articulação intersetorial para viabilizar o cultivo de hortas e pomares comunitários; Capacitar ESF e participar de 
ações vinculadas aos programas de controle e prevenção dos distúrbios nutricionais como carências por micro nutrientes, sobrepeso, obesidade, doenças 
crônicas não transmissíveis e desnutrição; Elaborar em conjunto com as ESF, rotinas de atenção nutricional e atendimento para doenças relacionadas à 
Alimentação e Nutrição, de acordo com protocolos de atenção básica, organizando a referência e a contra-referência do atendimento; Realizar avaliação 
nutricional dos indivíduos e executar outras tarefas correlatas a sua função. 
 

PROFESSORES – Reger classes do Ensino Fundamental, em sua área de habilitação específica. 

TÉCNICO EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - Orientar e coordenar as atividades de segurança do trabalho, estabelecendo normas e 
dispositivos de segurança, investigando riscos e causas de acidentes de trabalho, para garantir a integridade do pessoal e dos bens do Município, promover 
a prevenção da saúde ocupacional e executar outras tarefas correlatas a sua função. 

TELEFONISTA/RECEPCIONISTA  - Operar mesa telefônica, manuseando chaves, interruptores e outros dispositivos, para estabelecer comunicações 
internas, locais, interurbanas e internacionais. Recepcionar e encaminhar/orientar munícipes e visitantes. Auxiliar na organização e serviços de protocolo em 
eventos e exposições e executar outras tarefas correlatas a sua função. 

VISITADOR SANITÁRIO  –  Visitam domicílios periodicamente; assistem pacientes dispensando-lhes cuidados simples de saúde, sob orientação e 
supervisão de profissionais de saúde; orientam a comunidade para promoção da saúde rastreiam focos de doenças específicas; participam de campanhas 
preventivas; promovem educação sanitária e ambiental; promovem comunicação entre unidade de saúde, autoridades e comunidade; participam de reuniões 
profissionais e executar outras tarefas correlatas a sua função. 

OPERADOR DE MÁQUINAS- Operar tratores agrícolas, trator de esteira, moto-niveladora, retro-escavadeira, pá-carregadeira e/ou mecânica, rolo 
compactador, entre outros. 

PEDREIRO Executar serviços de construção civil e em geral e executar outras tarefas correlatas a sua função. 
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DEMONSTRATIVO DAS PROVAS OBJETIVAS 
 
Escolaridade: Nível Superior 

Cargo Núcleo de prova Número de 
Questões 

Valor de cada 
Questão 

Mínimo de Pontos Exigido 
em cada Disciplina 

Professores  

Conhecimentos Técnico Profissionais 20 10 100 

Legislação Educacional 10 10 50 

Português 10 10 50 

 
Escolaridade: Nível Superior 

Cargo Núcleo de prova Número de 
Questões 

Valor de cada 
Questão 

Mínimo de Pontos Exigido 
em cada Disciplina 

Fonoaudiólogo, Médicos, Nutricionista e 
Odontólogos. 

Conhecimentos Técnico Profissionais 20 10 100 

Legislação do SUS, SUAS, ECA e Estatuto 
do Idoso. 10 10 50 

Português 10 10 50 

 
Escolaridade: Nível Superior 

Cargo Núcleo de prova Número de 
Questões 

Valor de cada 
Questão 

Mínimo de Pontos Exigido 
em cada Disciplina 

Auditor Fiscal, Geólogo, e Médico 
Veterinário. 

Conhecimentos Técnico Profissionais 20 10 100 

Legislação Constitucional e Municipal 10 10 50 

Português 10 10 50 
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DEMONSTRATIVO DAS PROVAS OBJETIVAS 
 
Escolaridade: Nível Médio 

Cargo Núcleo de prova Número de 
Questões 

Valor de cada 
Questão 

Mínimo de Pontos Exigido 
em cada Disciplina 

Fiscal de Transportes, Técnico em 
Medicina e Segurança do Trabalho e 
Telefonista/Recepcionista 
 

Conhecimentos Técnico Profissionais 20 10 100 

Legislação Constitucional e Municipal 10 10 50 

Português 10 10 50 

 
Escolaridade: Nível Médio 

Cargo Núcleo de prova Número de 
Questões 

Valor de cada 
Questão 

Mínimo de Pontos Exigido 
em cada Disciplina 

Atendente de Consultório Odontológico  

Conhecimentos Técnico Profissionais 20 10 100 

Legislação do SUS, SUAS, ECA e Estatuto 
do Idoso. 10 10 50 

Português 10 10 50 

 
Escolaridade: Nível Fundamental 

Cargo Núcleo de prova Número de 
Questões 

Valor de cada 
Questão 

Mínimo de Pontos Exigido 
em cada Disciplina 

Todos os cargos 

Conhecimentos Técnico Profissionais 10 10 50 

Matemática 10 10 50 

Português 10 10 50 
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� NÍVEL SUPERIOR 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS DE NÚCLEO CO MUM  
 

PORTUGUÊS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR.  

 
1.Interpretação de textos. 2. Funções da linguagem. 3. Variação linguística: as diversas modalidades do uso da 
língua. 4. Formação das palavras (uso de prefixos e sufixos) 5. Acentuação gráfica. 6. Ortografia. 7. Classes de 
palavras - flexões e emprego de: substantivos, adjetivos, pronomes e verbos. 8. Regência nominal e verbal. Crase. 9. 
Concordância nominal e verbal. 10. Processos de coordenação e subordinação (valores semânticos). 11. Estrutura 
do período e da oração: aspectos sintáticos e semânticos. 12. Pontuação. 13. Termos essenciais da oração: Sujeito e 
predicado. 
Obs. As questões serão elaboradas em concordância com o novo acordo ortográfico. 
 

LEGISLAÇÃO CONSTITUCIONAL E MUNICIPAL PARA OS CARGO S DE AUDITOR FISCAL, GEÓLOGO E 
MÉDICO VETERINÁRIO. 

 
1. Constituição da República Federativa do Brasil: Dos Princípios Fundamentais. Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais. Da organização do Estado (Títulos I, II e III). 2. Lei Orgânica Municipal: Competências e limitações de 
cada poder. 6. O Poder Legislativo: A Câmara Municipal. 7. O Poder Executivo: A responsabilidade do Poder 
Executivo. 8. Lei nº 3.086 de 18/04/2007– Regime Disciplinar dos Servidores Públicos Municipais de Imbituba. 
9. Condutas éticas no exercício da função pública.  
 
LEGISLAÇÃO DO SUS, ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENT E E ESTATUTO DO IDOSO PARA OS 
CARGOS DE FONOAUDIÓLOGO, MÉDICOS, NUTRICIONISTA E O DONTÓLOGO. 
 
Sistema Único de Saúde – SUS: Princípios, diretrizes, leis e regulamentação. Participação e Controle Social; 
Diretrizes para a gestão do SUS: Descentralização, Regionalização, Municipalização, Financiamento, Regulação, 
Pactos pela Saúde, Protocolos do SUS; Estratégia de Saúde da Família - ESF: conceitos, legislações, Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família – NASF; Sistemas de informação em saúde. Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Estatuto do Idoso. Lei 8.742/93 e suas alterações (Lei do SUAS). 
 
LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL PARA OS CARGOS DE PROFESSOR.  

Constituição da República Federativa do Brasil (CF/88): Dos Princípios Fundamentais. Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei nº 9.394/96; Estatuto da Criança e do 
Adolescente: Lei 8069/90; Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010: Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Básica; Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Programa de 
Combate ao Bullying. 
 
 

� CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE  CONHECIMENTO TÉCNICO 
PROFISSIONAL – NÍVEL SUPERIOR 

 
AUDITOR FISCAL 

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. 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 



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA - SC 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01 /2014  

 ANEXO III 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 
Propriedade Predial e Territorial Urbana: Fato gerador, Base de Cálculo, Sujeito Passivo. Legislação Tributária do 
Município de Guabiruba. 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. 
 
FONOAUDIÓLOGO 

Ética e Legislação Profissional. Noções de Biossegurança. Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem oral e 
escrita. Linguagem e Psiquismo. Alterações Específicas do Desenvolvimento da Linguagem oral: diagnóstico e 
intervenção. Avaliação e Tratamento dos Distúrbios da Comunicação. Atuação fonoaudiológica nas alterações de 
fala. Distúrbios Fonológicos: diagnóstico e intervenção. Atuação fonoaudiológica nos quadros afásicos. Linguagem 
nos processos de envelhecimento. Linguagem Escrita: Desenvolvimento da linguagem escrita. Etapas de aquisição 
da linguagem escrita. Distúrbios de aprendizagem e Dislexia. Patologia do Sistema Nervoso Central: Patologia do 
SNC e suas implicações na comunicação: Encefalopatias não progressivas. Encefalopatia Crônica Infantil Fixa 
(Paralisia Cerebral), Disartrias, Dispraxias, Apraxias, Dislexia. Deficiência Mental. Distúrbios Psiquiátricos. Sistema 
Fonatório/O Processo Vocal Básico. Avaliação de Voz Clínica. Tratamento em Voz Clínica. Voz e Disfonia nos Ciclos 
de Vida: da Infância à Senescência. Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Voz. Características vocais e terapia 
de voz para indivíduos com surdez. Atuação fonoaudiológica nas funções orofaciais. Atuação fonoaudiológica nas 
disfunções da articulação temporomandibular. Atuação Fonoaudiológica na Fissura Labiopalatina. Aleitamento 
materno. Distúrbios de deglutição. Atuação fonoaudiológica em disfagia orofaríngea neurogênica. Atuação 
fonoaudiológica: ação em disfagia orofaríngea mecânica. Audiologia: Desenvolvimento da audição. Avaliação 
audiológica completa. Triagem auditiva neonatal e acompanhamento do desenvolvimento da audição. 
Processamento Auditivo Central. 
 
GEÓLOGO 
O estudo da terra: a crosta terrestre. Minerais: descrição e reconhecimento. Minerais energéticos e minerais como 
insumos industriais, na construção civil e agricultura. Conceituação, classificação, aspectos legais, conservação dos 
recursos minerais. As rochas: rochas ígneas ou magmáticas. Rochas sedimentares. Rochas metamórficas: principais 
tipos. Tectônica de placas e deriva continental. Falhamentos. Geoquímica e geofísica. História da terra: o tempo 
geológico: as eras e os principais eventos envolvidos. Mapeamentos geológicos. Fotointerpretação. Geologia 
econômica. Geologia de Engenharia. Hidrologia. Estratigrafia. Processos erosivos. Geologia estrutural. Quaternário: 
Características Geológicas e geomorfológicas de ambientes costeiros; Praias Arenosas, Erosão Costeira; Dunas e 
Paleodunas. Estudos de riscos em áreas contaminadas: Qualidade de águas e solos. Ética Profissional.  
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL – ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍL IA 
 
1. Diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes em Atenção Primária em Saúde. 2.; Promoção e proteção 
à saúde da criança, da mulher, do adolescente, do adulto e idoso. 3. Identificação das fases evolutivas e assistência 
aos transtornos adaptativos da infância, adolescência, do adulto e da velhice. 4. Assistência à gestação normal, 
identificando os diferentes tipos de risco. 5. Cuidados ao recém nascido  normal e condução da puericultura. 6. 
Tratamento das afecções mais frequentes na infância, na adolescência, na idade adulta e na velhice. 7. Interpretação 
de exames complementares de apoio diagnóstico na atividade clínica diária. 8. Diagnostico das patologias cirúrgicas 
mais frequentes e encaminhamentos necessários. 9. Técnicas e cuidados relativos às cirurgias ambulatoriais mais 
simples. 10. Diagnóstico dos problemas mais frequentes de saúde ocupacional. 11. Conhecimento sobre o ciclo vital, 
a estrutura e a dinâmica familiar. 12.  Promoção de ações de educação em saúde e ações em parceria com a 
comunidade. 13. Identificação dos problemas de saúde da comunidade, particularizando grupos mais vulneráveis. 14. 
Gerenciamento de serviços de saúde. 15. Montagem e operação de sistemas de informação na Atenção Primária à 
Saúde. 16. Montagem, orientação e avaliação de sistema de referência e contra-referências. 17. Estudos de 
prevalência e incidência de morbi-mortalidade e de indicadores de saúde na população sob sua responsabilidade. 18. 
Implementação controle e avaliação do programa de imunização da unidade. 19. Orientação e implementação de 
atividades de treinamento de pessoal e educação continuada para a equipe de saúde. 20. Conteúdo comum aos 
cargos de médicos: 20.1. Conhecimentos Gerais de Medicina: Semiologia médica. 20.2. Radiologia Básica. 20.3. 
Patologia Geral. 20.4. .Epidemiologia Geral. 20.5. Ética Médica : Aspectos da moral teórica e aplicação dos princípios 
éticos em situações concretas das atividades da vida pessoal e profissional.   
Conhecimentos básicos de Medicina : Semiologia médica na prática clínica; Radiologia Básica na prática clínica; 
Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Farmacologia básica; Ética Médica. 
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MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA  
 
Conhecimentos básicos de Medicina : Semiologia médica na prática clínica; Radiologia Básica na prática clínica; 
Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Farmacologia básica; Ética Médica. Específico : Doenças da Hipófise, 
Obesidade, Hiperparatiroidismo primário, Osteoporose Metabolismo ósseo, Hirsutismo, Pé diabético, Síndrome de 
Cushing, Diabetes e Gestação, Hipoglicemia, Ginecomastia, Doença de Paget, Diabetes e cirurgia, Hipertireoidismo, 
Hipotireoidismo, Tireoidites, Diabetes Melitos tipo 1 e Tipo 2, Nódulo de tiróide, Câncer de tiróide. Síndrome 
metabólica, reposição hormonal. Distúrbios do Crescimento, Andropausa, Distúrbios Menstruais, Puberdade Precoce. 
 
MÉDICO GINECOLOGISTA 
 
Conhecimentos básicos de Medicina : Semiologia médica na prática clínica; Radiologia Básica na prática clínica; 
Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Farmacologia básica; Ética Médica. Específico : Anatomia, embriologia e 
fisiologia do aparelho genital. Anamnese e exame ginecológico. Exames complementares em Ginecologia. 
Malformações genitais. Estados intersexuais. Ginecologia infanto-puberal. Doenças sexualmente transmissíveis. 
Vulvovaginites. Doença inflamatória pélvica. Dismenorréia. Síndrome pré-menstrual. Hemorragia uterina disfuncional. 
Amenorréias. Distopias genitais. Distúrbios urogenitais. Incontinência urinária. Infertilidade conjugal. Endometriose. 
Métodos contraceptivos. Climatério descompensado. Patologias benignas do colo e do corpo uterino. Miomatose 
uterina. Doenças da vulva. Síndrome dos ovários policísticos. Câncer do colo do útero. Tumores malignos e benignos 
dos ovários. Lesões benignas e malignas das mamas. Abdômen agudo em ginecologia. Cirurgias ginecológicas e 
suas complicações. Obstetrícia. Fisiologia e endocrinologia do ciclo gravídico-puerperal. Assistência pré-natal e 
propedêutica da gestação. Estudo das doenças intercorrentes do ciclo gravídico. Gestação de alto risco. Medicina 
fetal. Deslocamento prematuro de placenta. Inserção viciosa placentária. Abortamento. Prematuridade. Gravidez pós-
termo. Doenças hipertensivas do ciclo gravídico-puerperal. Rotura prematura de membranas. Crescimento intra-
uterino restrito. Diabete Melitos e gestação. Infecções pré-natais. Prenhez ectópica. Gemelaridade. Parto e puerpério: 
estudo e assistência. Sofrimento fetal agudo. Doença hemolítica Peri natal. Doença trofoblástica gestacional. 
Hemorragias da gestação e do puerpério.  
 
MÉDICOS PEDIATRA  
 
Conhecimentos básicos de Medicina : Semiologia médica na prática clínica; Radiologia Básica na prática clínica; 
Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Farmacologia básica; Ética Médica. Específico : História e exame físico em 
pediatria. Semiologia pediátrica. Assistência integral a saúde da criança. Educação em saúde: Conceitos: Prioridades 
em saúde maternas infantil. O papel educativo do pediatra. Crescimento e desenvolvimento. Fatores do crescimento 
e desenvolvimento. Desenvolvimento Neuro - Psicomotor e Emocional. Necessidades afetivas. Parâmetro de 
crescimento e desenvolvimento. Higiene Alimentar. Princípios gerais da alimentação da criança. Aleitamento 
materno. Alimentação do Pré-escolar e escolar. Principais distrofias carenciais primárias. Doença diarréica Terapia 
de rehidratação oral. Higiene Anti-Infecciosa. Imunização: Vacinação e Calendário de Vacinação. Parasitoses: 
Prevenção e tratamento. Higiene do Ambiente Físico. Prevenção dos distúrbios de conduta. Prevenção dos distúrbios 
de conduta. Prevenção de Acidentes na Infância. Primeiros socorros em Pediatria. Pediatria Clínica. Semiologia 
Pediátrica. Nutrição e distúrbios nutricionais. Necessidades básicas requeridas nas diferentes idades. Critérios de 
avaliação de criança eutrófica e distrófica. Classificação (Desnutrição, Marasmo, Kwashiokor). Doenças Infecciosas e 
Parasitárias. Sistema digestivo: Sinopse de fisiologia Malformações. Gastrenterites Alergias Alimentares 
Desidratação. Desequilíbrios Hidroeletroliticos, Acidose, Alcaloses. Sist. Respiratório: Sinopse de fisiologia 
Malformações. IVAS: Rinofaringites, Amidalites, Otites, Rino-sinusopatias, Bronquite, Bronquiolite, Pneumonias, 
Asma, Afecções pulmonares Crônicas. Sistema Cardiovascular: Sinopse de fisiologia Malformações congênitas. 
Insuficiência cardíaca, Infecções: Febre Reumática, Miocardites. Sistema Nervoso: Sinopse de fisiologia, 
Malformações. Doenças Infecciosas do Sistema Nervoso. Distúrbios Motores de instalação aguda. Problemas de 
aprendizagem: considerações neurológicas. Sistema Endócrino: Sinopse de Fisiologia Déficit pondero-estatural. 
Distúrbios Tireoidianos, Diabetes, hiperplasia de supra-renal. Neoplasias na infância. 
 
MÉDICOS PSIQUIATRA 
 
Conhecimentos básicos de Medicina:  Semiologia médica na prática clínica; Radiologia Básica na prática clínica; 
Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Farmacologia básica; Ética Médica. Específico:  Psicopatologia. A relação 
médico-paciente. A entrevista psiquiátrica. História da psiquiatria. Transtornos de humor. Transtornos de ansiedade. 
Interconsulta psiquiátrica. Esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. Suicídio e outras emergências psiquiátricas. 
Transtornos psicossomáticos, dissociativos e somatoformes. Transtornos alimentares. Transtornos relacionados a 
substâncias. Delírio e demências. Sexualidade humana e seus transtornos. Transtornos da personalidade. Saúde 
mental pública. Psiquiatria infantil. Psicofarmacoterapia. Psicoterapias. Psiquiatria forense e ética.  
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MÉDICO VETERINÁRIO 
 
1- Fundamentos teóricos de Bem Estar Animal e de Bioética. 2- Diretrizes gerais para a Erradicação e a Prevenção 
da Febre Aftosa. 3- Zoonoses: Brucelose, Febre Amarela, Febre Maculosa, Gripe Aviária, Larva Migrans, 
Leishmaniose, Leptospirose, Raiva, Toxoplasmose e Tuberculose (agente, espécies acometidas, sintomas nos seres 
humanos, sinais clínicos nos animais, formas de transmissão, diagnóstico, notificação). 4- Doenças infecciosas e 
parasitárias: aspectos clínicos, de vigilância epidemiológica e de controle (doenças de interesse para a Saúde 
Pública). 5- Produtos veterinários: medidas e orientações para o uso responsável (antimicrobianos, endectocidas e 
inseticidas para grandes e pequenos animais). 6- Código de ética profissional e Regulamentação da profissão de 
Médico. Veterinário. 
 
NUTRICIONISTA 
 
Políticas Públicas de Saúde: Bases de Estratégia da Saúde da Família (ESF); Segurança Alimentar e Nutricional 
(SAN); Controle Social em Saúde.  Programa Nacional de Alimentação Escolar. 2. Código de ética do nutricionista. 3. 
Educação Alimentar e Nutricional: Objetivos e possibilidades de ação; Guias alimentares; Promoção e educação em 
saúde; Alimentação saudável; Hábitos e práticas alimentares. 4. Avaliação Nutricional de coletividades: Vigilância 
Nutricional – SISVAN; Métodos e técnicas de avaliação do estado nutricional e consumo alimentar de populações; 
Determinantes sócio-culturais do estado nutricional do consumo de alimentos. 5. Nutrição básica: Conceitos e 
propriedades; Nutrientes (definição, função, digestão, absorção, metabolismo, interação, biodisponibilidade e fontes 
alimentares). 6. Nutrição humana nos ciclos de vida: Avaliação Nutricional (critérios e métodos); DRI’s – 
Recomendações nutricionais; Crianças (Pré-escolar e escolar); Adolescentes; 7. Distúrbios do metabolismo (diabetes 
mellitus e obesidade); Distúrbios do trato digestório; Doenças cardiovasculares; Câncer; Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida (SIDA/AIDS); Doenças hepáticas. Técnica Dietética a) higiene dos 
manipuladores  b) armazenamento (recepção e armazenamento das mercadorias  c)  pré-preparo e preparo 
(alimentos), temperatura e distribuição d) técnica de higienização da área física, utensílios  e equipamentos. Manual 
de Boas Práticas. Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (HAPPCC): a) definições b)  condições 
necessárias para monitoramento. 
 
PROFESSOR DE CIÊNCIAS 
 
1. Biologia Molecular: compostos químicos celulares: água, sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos 
nucléicos e vitaminas. 2. Vírus e Bactérias. 3. Célula eucariótica animal e vegetal: estrutura e funcionamento. 4. 
Divisão Celular: Mitose e Meiose. 5. Reprodução Humana. 6. Métodos Contraceptivos e DSTs. 7. Conceitos 
Fundamentais da Ecologia: espécie, população, comunidade, ecossistema, habitat, nicho ecológico, biomas, biosfera. 
8. Teia e Cadeia Alimentar. 9. Relações Ecológicas. 10. Evolução Biológica. 11. Estrutura e funcionamento do corpo 
humano: os sistemas e órgãos. 12. Biodiversidade: Reino Protista: algas e protozoários. 13. Reino Fungi. 14. Reino 
Animalia. 15. .Reino Vegetal. 16. Histologia Vegetal. 17. Funções dos vegetais 18. O Crescimento e os Movimentos 
Vegetais. 19. Histologia Humana: Tecidos Epiteliais, Tecidos Conjuntivos; Tecido Muscular e Tecido Nervoso. 20. 
Substâncias químicas e suas propriedades. 21. Ligações, reações e funções químicas. Átomo. Tabela Periódica. 
Estudo do Movimento. 22. Cinemática. 23. Educação Ambiental. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
1. A História da Educação Física. Metodologia para o ensino da Educação Física. Função social da Educação Física. 
Educação Física adaptadas: como trabalhar o conceito de inclusão. Concepções psicomotoras na Educação Física 
escolar. Processo avaliativo na Educação Física escolar. Educação Física e o desenvolvimento humano. Alternativas 
de trabalhos didáticos com jovens e adultos. Biomecânica. Fisiologia. Esporte e regras: Atletismo, Futebol, Futsal, 
Voleibol, Basquetebol, Handebol. Ginástica – Ginástica Geral; Ginástica Artística; Ginástica Rítmica. Recreação: 
Jogos e recreação. Psicomotricidade. 
 
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 
 
Geografia Geral e do Brasil 2. Geografia de Santa Catarina 3. Problemas Ambientais Contemporâneos. 4. Questões 
Atuais Brasileiras. 5. Parâmetros Curriculares Nacionais em Geografia. (PCN). 6. Sociedade e Espaço: Geografia 
Geral e do Brasil. 7. Geografia Crítica.  
 
PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
 
1. Operações fundamentais com números naturais, inteiros e racionais. 2. Proporcionalidade: razão, proporção, regra 
de três simples e composta. 3. Cálculo algébrico: produtos notáveis, fatoração. 4. Equações do 1o grau, do 2o grau, 
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logarítmicas e exponenciais. Inequações do 1o grau, do 2o grau. Sistema de equações e inequações do 1o e do 2o 

grau. 5. Funções: polinomial do 1º grau, quadrática, exponencial e logarítmica. 6. Sequências: progressões 
aritméticas e progressões geométricas. 7. Trigonometria: razões trigonométricas no triângulo retângulo, lei dos senos, 
lei dos cossenos, identidades trigonométricas. 8. Matrizes: operações, determinante de ordem n. 9. Resolução de 
sistemas de equações lineares. 10. Análise Combinatória: princípio fundamental da contagem, arranjos, permutações 
e combinações. 11. Probabilidade. 12. Geometria plana: semelhança de polígonos, relações métricas no triângulo 
retângulo, circunferência (área e comprimento), área e perímetro de figuras planas. 13. Geometria Espacial: área e 
volume de prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas. 14. Geometria Analítica: ponto, reta, equação da 
circunferência, elipse, hipérbole e parábola. 15. Noções de Matemática Financeira: porcentagem, juros simples e 
compostos. 16. Noções de estatística: população, amostra e medidas de tendência central; análise e interpretação de 
gráficos. 17. Funções e Equações Trigonométricas.  
 
 

� NÍVEL MÉDIO 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS DE NÚCLEO CO MUM  
 

PORTUGUÊS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO.  

 
1.Interpretação de textos. 2. Funções da linguagem. 3. Variação linguística: as diversas modalidades do uso da 
língua. 4. Formação das palavras (uso de prefixos e sufixos) 5. Acentuação gráfica. 6. Ortografia. 7. Classes de 
palavras - flexões e emprego de: substantivos, adjetivos, pronomes e verbos. 8. Regência nominal e verbal. Crase. 9. 
Concordância nominal e verbal. 10. Processos de coordenação e subordinação (valores semânticos). 11. Estrutura 
do período e da oração: aspectos sintáticos e semânticos. 12. Pontuação. 13. Termos essenciais da oração: Sujeito e 
predicado. 
 

LEGISLAÇÃO CONSTITUCIONAL E MUNICIPAL PARA OS CARGO S DE FISCAL DE TRANSPORTES, 
TÉCNICO EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO E TELEF ONISTA/RECEPCIONISTA 

 
1. Constituição da República Federativa do Brasil: Dos Princípios Fundamentais. Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais. Da organização do Estado (Títulos I, II e III). 2. Lei Orgânica Municipal: Competências e limitações de 
cada poder. 6. O Poder Legislativo: A Câmara Municipal. 7. O Poder Executivo: A responsabilidade do Poder 
Executivo. 8. Lei nº 3.086 de 18/04/2007– Regime Disciplinar dos Servidores Públicos Municipais de Imbituba. 
9. Condutas éticas no exercício da função pública. 
 
LEGISLAÇÃO DO SUS, ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENT E E ESTATUTO DO IDOSO PARA OS 
CARGOS DE ATENDENTE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. 
 
Sistema Único de Saúde – SUS: Princípios, diretrizes, leis e regulamentação. Participação e Controle Social; 
Diretrizes para a gestão do SUS: Descentralização, Regionalização, Municipalização, Financiamento, Regulação, 
Pactos pela Saúde, Protocolos do SUS; Estratégia de Saúde da Família - ESF: conceitos, legislações, Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família – NASF; Sistemas de informação em saúde. Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Estatuto do Idoso. Lei 8.742/93 e suas alterações (Lei do SUAS). 
 
 

� CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE  CONHECIMENTO TÉCNICO 
PROFISSIONAL – NÍVEL MÉDIO 

 
ATENDENTE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 
 
1.Dentição decídua. 2. Uso de fluoretos. 3. Promoção de saúde bucal. 4. Atribuições de pessoal auxiliar em 
odontologia. 5. Doenças periodontais. 6. Cárie dentária. 7. Risco de cárie dentária. 8. Biossegurança no consultório 
odontológico, prevenção e controle de riscos. 9. Aspectos éticos na prática odontológica. 10. Prevenção das doenças 
bucais. 11. Educação e motivação em saúde bucal. 12. Bioética e odontologia. 13. Anatomia dental. 14. Anatomia da 
cavidade bucal. 15. Atribuições e ações da equipe de saúde bucal no programa de saúde da família. 16. Importância 
da coleta de informações do usuário e documentação. 17. Manutenção preventiva de equipamento odontológico e 
gerenciamento de resíduos em serviços odontológicos. 18. Radiologia aplicada na odontologia. 19. Aspectos 
epidemiológicos e sociais das doenças bucais. 20. Estratégia saúde da família. Informação em Saúde. 21. 
Saneamento. 22. Processo de Trabalho. 23. Processo Saúde-Doença, determinante-condicionantes. 24. Vigilância 
em saúde. 25. Riscos ocupacionais. 
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FISCAL DE TRANSPORTE 
 
Autonomia e competência do Município. Poder de polícia do Município: meios de atuação da fiscalização. Atos 
administrativos relacionados ao poder de polícia: atributos, elementos, discricionariedade, vinculação; autorização e 
licença. Regramento do sistema de transporte coletivo municipal. Leis Municipais que regulamentam os serviços de 
Táxi, Transporte Escolar, Transporte Especial para Fretamento, Transporte individual em Motocicleta e Regramento 
sobre Transporte Coletivo Urbano de Passageiros.  Noções sobre sistema viário municipal. Fiscalização: vistorias, 
irregularidades, intimação, notificação, auto de infração, sanções, recurso, interdição, cassação de licença, 
apreensão de bens. Noções de administração pública. Administração e ambiente de trabalho: Atendimento. 
 
TÉCNICO EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
Auditorias em Segurança; Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – Cerest; Conceito sobre processos de 
gestão de qualidade, segurança e meio ambiente; Conceitos de gerenciamento de risco; Conhecimentos gerais sobre 
avaliações; Estatísticas de acidentes, cálculo de taxas de frequência e gravidade. Legislação Previdenciária referente 
a Acidente do Trabalho; Legislação que rege a segurança do trabalho (Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978-
Normas Regulamentadoras); Normas técnicas específicas; Política de Saúde do Trabalhador para o SUS – Sistema 
Único de Saúde; Qualidade de vida no trabalho; Rede Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador – Renast; 
Técnicas de análise de acidentes; Treinamento e formação da brigada de incêndio; Vínculo Empregatício. 
 
TELEFONISTA/RECEPCIONISTA 
 
Conhecimentos básicos sobre a estrutura dos serviços públicos do Município. Comunicação e atendimento ao 
público. Elementos e tipos de comunicação. Comunicação interpessoal, empatia, comportamentos na comunicação, 
barreiras e regras. Tipos de atendimento, atendimento diferenciado, estímulos motivadores e princípios básicos de 
qualidade do atendimento.  Organização do ambiente de trabalho. Conhecimentos básicos sobre telefone e telefonia. 
Funcionamento da telefonia (dispositivos, transmissão, centrais, sistemas de discagem). Telefonia móvel celular. 
Telefonia pela Internet. Glossário de termos. Orientações básicas para os serviços de telefonia. 
 
 

� NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO (8ª. Série/ano)  
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO C OMUM  
 
PORTUGUÊS PARA OS CARGOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE S AÚDE, AGENTE DE COMBATE ÀS 
ENDEMIAS, INSTRUTORES E VISITADOR SANITÁRIO.  
 
Interpretação de textos. Semântica: sentido e emprego dos vocábulos. Emprego de tempos e modos dos verbos. 
Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais. Processos de formação de palavras. 
Mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Classes de palavras - flexões e emprego de: substantivos, adjetivos, 
conjunções, pronomes e verbos. Ortografia. Pontuação. Acentuação gráfica. 
 
MATEMÁTICA PARA OS CARGOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE COMBATE ÀS 
ENDEMIAS, INSTRUTORES E VISITADOR SANITÁRIO  
 
1. Números e operações: interpretação e resolução de situações-problema, envolvendo as operações de adição, 
subtração, multiplicação e divisão de números naturais e decimais. Interpretação e cálculos com idéia de 
porcentagem e fração.  2. Espaço e Forma: sólidos e formas geométricas. 3.Tratamento de informações: Leitura e 
interpretação de gráficos e tabelas. 4. Grandezas e Medidas: reconhecimento e utilização das unidades de tempo, 
medidas de comprimento, superfície (área e perímetro), massa, volume e capacidade. Relação entre as medidas.  
 
 

� CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE  CONHECIMENTO TÉCNICO 
PROFISSIONAL 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 
Trabalho em equipe/processo de trabalho/comunicação. Ética. Cidadania/direitos humanos. Processo Saúde-Doença 
/ determinantes/ condicionantes. Visita domiciliar. Cadastramento familiar. Mapeamento/territorialização. Estratégia 
de avaliação em saúde. Diagnóstico comunitário. Sistema de informação em saúde. Promoção da saúde: conceitos e 
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estratégias. Atribuições do Agente Comunitário de Saúde. Formas de aprender e ensinar em educação popular. 
Participação e mobilização social. Estratégia saúde da família. Imunidade/Imunização. Vigilância em saúde. 
Saneamento. Riscos ocupacionais. 
 

INSTRUTOR DE CAPOEIRA 

 
Aquecimento; Movimentos básicos; Sequências; Golpes desequilibrantes; Cintura desprezada; Roda de capoeira; 
Vestuário oficial; Classificação das cordas por categoria; História da capoeira no Brasil; Origem da capoeira. 
Educação Recreacional; Princípios e técnicas de Educação Cidadã, na perspectiva de Paulo Freire. 
 

INSTRUTOR DE MARCENARIA 

 
Tipos de madeira: seleção de madeira; Estrutura dos móveis; Dicas de colagem; Uso adequado de lixa; Manutenção 
da madeira; Trabalhando com chapas; Acabamento dos móveis; Traçagem; Ferramentas e maquinaria: uso e função; 
Material utilizado; Prevenção de acidentes; Meio ambiente; Gestão e cidadania. Princípios e técnicas de Educação 
Cidadã, na perspectiva de Paulo Freire. 
 

VISITADOR SANITÁRIO 

 
Trabalho em equipe/processo de trabalho/comunicação. Cidadania/direitos humanos. Processo Saúde-Doença / 
determinantes/ condicionantes. Visita domiciliar. Estratégia de avaliação em saúde. Diagnóstico comunitário. 
Promoção da saúde: conceitos e estratégias. Formas de aprender e ensinar em educação popular. Participação e 
mobilização social. Imunidade/Imunização. Vigilância em saúde. Saneamento. Avaliação das áreas de risco 
ambiental e sanitário. Epidemiologia. Saneamento. Doenças (Leishmaniose Visceral e Tegumentar, Dengue, 
Tuberculose, Doença de Chagas, Malária, Esquistossomose e outras). Processo Saúde-Doença / determinantes/ 
condicionantes. Vigilância em saúde. 
 
 
 

� NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO (4ª. Série/ano) 
 
PORTUGUÊS PARA OS CARGOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS E PEDREIRO 
 
Leitura e interpretação de texto. Sinônimos antônimos. Verbos. Singular e plural. Separação silábica. Pontuação e 
acentuação. Substantivos.  
 
MATEMÁTICA PARA OS CARGOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS E  PEDREIRO 
 
Noções de cálculo, situações-problema para uso das operações básicas. Unidades de medidas. Cálculo de área. 
Figuras geométricas.  
 
 

� CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS DE CONHECIME NTO TÉCNICO-PROFISSIONAL 
PARA AS FUNÇÕES DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO (4ª . Série/ano) 

 
OPERADOR DE MÁQUINAS  
 
Conhecimentos sobre operação de máquina pesadas (niveladora, trator de esteira, retro-escavadeira e pá 
carregadeira): precauções e regras de segurança; leitura dos instrumentos do painel, manutenção básica e 
verificações de rotina, lubrificação e cuidados operacionais; ajustes, regulagens, acoplamento, desacoplamento, 
limpeza e conservação de implementos. Conhecimentos sobre legislação de trânsito e direção defensiva. Uso 
adequado de EPIs.  Saúde e Segurança no Trabalho. 
 

PEDREIRO 

Materiais de construção. Ferramentas básicas e ferramentas elétricas. Equipamento de proteção individual. Noções 
básicas de interpretação de projetos e plantas. Noções de topografia e nivelamento. 
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