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EDITAL Nº 004/2014 DE CONCURSO PÚBLICO (FUMAN)

Abre inscrições e define normas para o concurso público destinado ao
provimento de vagas de cargos efetivos do Quadro Único de Pessoal
da Administração Direta da de Fundação Municipal de Meio Ambiente
de Navegantes, Santa Catarina e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL do município de Navegantes, Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições legais, torna público que fará realizar Concurso Público para provimento de vaga do
quadro único de pessoal da Fundação Municipal de Meio Ambiente de Navegantes, contratados
sob o regime estatutário conforme Lei Complementar Municipal número 007/2003 e 072/2010, e
que se regerá pelas normas estabelecidas neste edital e demais legislação vigente.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O Concurso Público será realizado sob a responsabilidade do Instituto o Barriga Verde-IOBV,
localizado na Avenida Luiz Bertoli, 233, centro, município de Taió, Estado de Santa Catarina, tel./fax
(47) 3562-1598, endereço eletrônico www.iobv.org.br, e-mail concursos@iobv.com.br, sob a
supervisão da Comissão Municipal de Concurso Público, nomeada pela Portaria Número 2897/2014.

1.2 A realização do certame seguirá as datas e prazos previstos de acordo com o seguinte
cronograma:

Evento Data Provável

Inscrições exclusivamente pela internet (on-line) no período de:
25/09/14 a
24/10/14

Pagamento da taxa de inscrição para todos os candidatos prazo final dia: 27/10/14
Isenção de taxa de inscrição solicitação através dos correios sedex/ar prazo
para envio do requerimento.

09/10/14

Divulgação dos requerimentos deferidos e indeferidos das solicitações de
isenção da taxa de inscrição.

15/10/14

Recursos contra o indeferimento dos requerimentos de isenção de taxa de
inscrição.

16 e 17/10/14

Vaga para Deficiente e condição especial para realizar a prova, prazo final
para envio por sedex/AR do requerimento.

24/10/14

Listagem dos inscritos: divulgação das inscrições deferidas e indeferidas de
todos os candidatos.

29/10/2014

Recursos contra indeferimento das inscrições 30 e 31/10/14
Homologação das inscrições 03/11/14
Locais das Provas divulgação dos horários e locais de provas 07/11/14

Divulgação da alocação dos candidatos por escola e por sala (ensalamento)
Entre 12 e
14/11/14

PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS 16/11/14
Gabarito Preliminar divulgação no site Instituto o Barriga Verde
(www.iobv.org.br).

17/11/14

Recursos contra as questões e ao gabarito preliminar da prova objetiva escrita. 18 e 19/11/14
Gabarito Definitivo da prova objetiva divulgação no site do Instituto o Barriga
Verde (www.iobv.org.br).

25/11/14

Classificação Preliminar 26/11/14
Recursos contra a classificação preliminar 27 e 28/11/14
Classificação final 12/12/14
Homologação do resultado final Após 12/12/14
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1.3. O cronograma é uma previsão e poderá sofrer alterações, dependendo do número de inscritos,
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. Devendo ser enviadas
para o seguinte endereço:

INSTITUTO O BARRIGA VERDE

Ref.: Concurso Público Navegantes Edital 02/2014

Avenida Luiz Bertoli, 233 – Centro

CEP 89.190-000 – Taió - SC

1.5. O Edital do Concurso Público, os demais comunicados e avisos aos candidatos, a relação de
inscritos, os gabaritos e provas, os julgamentos realizados, convocações e todos os demais atos do
Concurso Público, serão publicados no sitio do Concurso Público na Internet: www.iobv.org.br.

1.6. O Edital do concurso público também será publicado no site da Prefeitura de Navegantes na
Internet: http://www.navegantes.sc.gov.br/ e no órgão oficial de imprensa
(www.diariomunicipal.sc.gov.br), bem como afixado na sede da Prefeitura Municipal; sede da
Câmara de Vereadores e sede dos entes da Administração Municipal Indireta; e ainda, publicado, na
forma de extrato, em jornal de circulação local e estadual.

1.7. 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 Fundação Municipal de Meio
Ambiente de Navegantes, respeitada a ordem de classificação, podendo ser convocados mais
candidatos aprovados, se houver necessidade para o serviço público.

1.8. O prazo de validade do concurso é de 2 (dois) anos, contados da publicação do ato de
homologação do resultado final do concurso, prorrogável uma vez, por igual período, a critério da
Administração Municipal de Navegantes – SC.

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.
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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, atribuições dos cargos e outras informações constam nos anexos I e II deste edital.

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 inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das instruções e
das condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste edital, bem como em
eventuais aditamentos, comunicações, instruções e convocações relativas ao certame, que passarão
a fazer parte do instrumento convocatório como se nele estivessem transcritos e acerca dos quais
não poderá o candidato alegar desconhecimento.

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

4.3. A participação no presente Concurso Público iniciar-se-á pela inscrição, que deverá ser efetuada
no prazo e nas condições estabelecidas neste Edital.

4.4. A inscrição somente será efetuada via Internet, no endereço eletrônico www.iobv.org.br, no
período estabelecido no cronograma de atividades capítulo I deste edital.

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

a) Ler atentamente o edital verificando se atende a todos os requisitos e condições exigidos
para assumir o cargo, bem como das regras constantes neste edital;

b) Acessar o endereço eletrônico www.iobv.org.br, em “concursos abertos” selecionar o
município de NAVEGANTES Edital 02/2014 ADM;

c) Preencher o Requerimento de Inscrição;
d) Conferir atentamente os dados informados e enviá-lo pela Internet, imprimindo uma cópia que

deve ficar em seu poder;
e) Imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa de inscrição preferencialmente nas

agências da Caixa Econômica Federal, até o dia do vencimento estabelecido no boleto.
f) Manter o boleto que comprova o pagamento da taxa de inscrição em seu poder.

4.5.1 Para os candidatos que não possuem internet, haverá uma central de atendimento do Instituto
o Barriga Verde em sala cedida pela Prefeitura Municipal de Navegantes, localizada à Rua João
Emilio, nº 100, com atendimento das 8h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h30min.

4.6 O valor da taxa de inscrição é de:

a) Para cargos com exigência de curso de ensino médio: R$ 40,00 (quarenta reais);

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

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

4.8. No caso de extravio do boleto original, uma segunda via poderá ser obtida no mesmo
endereço, na área restrita do candidato.
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4.9. 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.

4.10. 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.

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

4.12 Após o pagamento do boleto bancário, em até cinco dias o candidato poderá conferir, no site
do concurso, na 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.

4.13. Da isenção da taxa de inscrição

4.13.1 Os candidatos poderão requerer a isenção da taxa de inscrição desde que atendam os
requisitos da Lei Municipal 2.233/2009.

4.13.2 Podem solicitar isenção de taxa de inscrição os candidatos doadores de sangue nos bancos
de sangue dos hospitais do município de Navegantes.

4.13.4 Para se beneficiar da isenção o candidato deverá no ato da inscrição requerer na ficha de
inscrição on line a isenção da taxa de inscrição e encaminhar via correio sedex AR, até a data
constante do cronograma, aos cuidados do Instituto O Barriga Verde, Avenida Luiz Bertoli, 233,
centro, Taió – SC, CEP 89190-000, os documentos que comprovem seu direito à isenção.

4.13.5 . O requerente deverá realizar a inscrição normalmente, inclusive imprimindo o boleto,
devendo ainda enviar até a data prevista no cronograma, os seguintes documentos:

a) Cópia do boleto bancário ou comprovante de inscrição;

b) Requerimento com pedido expresso de isenção da taxa de inscrição;

c) Cópia autenticada ou original de comprovação da condição de doador de sangue que deverá
ser expedido pelos bancos de sangue dos hospitais do município de Navegantes,
discriminando o número e as correspondentes datas em que foram realizadas as doações,
em número não inferior a 03 (três), vezes ao ano.

4.13.6 Após análise dos pedidos de isenção, será divulgado Edital contendo a relação dos isentos do
pagamento da taxa de inscrição, abrindo-se prazo recursal de 2 (dois) dias úteis para contestação
dos requerimentos indeferidos.

4.13.7 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção da taxa de inscrição indeferidos deverão
efetuar o pagamento do boleto bancário da inscrição até a data limite, conforme cronograma, sob
pena de eliminação do Concurso Público.

4.13.8 Os candidatos que tiverem os pedidos de isenção deferidos terão suas inscrições
automaticamente efetivadas e estarão habilitados a todos os atos e termos do Edital.

4.13.9 É de total responsabilidade do candidato verificar/acompanhar o resultado do pedido de
isenção, inclusive sobre eventual indeferimento no prazo supra descrito, para todos os efeitos legais.

4.14 Demais disposições referente às inscrições

4.14.1 É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via postal, via fax, via e-mail, ou por
qualquer outra via não especificada neste edital.
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4.14.2 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.

4.14.3 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.

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

4.14.5. 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.

4.14.6. O IOBV não se responsabilizará por boletos clonados por estelionatários, através de vírus no
computador utilizado pelo candidato, devendo o candidato conferir o código de barras e se o boleto é
da Caixa Econômica Federal, cujo código de barras deve iniciar pelo número do banco ou seja 104.

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

4.14.8 O candidato poderá participar deste edital com apenas uma inscrição, verificando-se
mais de uma inscrição de um mesmo candidato, será considerada apenas a inscrição mais
recente devidamente paga.

4.14.9 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.

4.14.10 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.org.br.

4.14.11 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;

b) Prestar declarações falsas, inexatas, adulterar qualquer documento informado ou apresentado
ou que não satisfizer as condições estabelecidas neste Edital.

4.14.12. 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.

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

4.14.14 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.org.br e http://www.Navegantes.sc.gov.br.

4.15. Das condições especiais para realizar a prova

4.15.1 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
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atendimento especial que desejar, devendo enviar tal solicitação através do anexo IV deste edital,
via sedex AR para o endereço do Instituto o Barriga Verde, Avenida Luiz Bertoli, 233 – Centro –
89.190-000 – Taió – SC.

4.15.2 A candidata que necessitar amamentar deverá, além de requerer atendimento especial para
realizar a prova, nos termos do item 4.15.1, 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.

4.15.3. O menor e o responsável ficarão em sala especial e nos momentos de amamentação a
candidata solicitará ao fiscal de sala que a conduza ao local, sendo que o tempo destinado à
amamentação não será descontado do tempo de duração da prova.

4.15.3 O IOBV publicará, no endereço do concurso www.iobv.org.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 5% (cinco 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 Os cargos contemplados com vagas para deficientes, consta divulgado no anexo I deste
edital;

5.3.1.1 Para os demais cargos não contemplados com vaga para deficientes, em função do número
de vagas, não há previsão de imediato oferecimento de vaga às pessoas com deficiência. Nesses
cargos, 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 20ª (vigésima) vaga
aberta. O segundo classificado no Concurso na listagem especial ocupará a 40ª (quadragésima)
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.

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 o candidato deve realizar sua inscrição pela Internet e nela
declarar-se portador de deficiência em seguida providenciar e enviar a seguinte documentação:

a) 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),
bem como à provável causa da deficiência.
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b) Encaminhar requerimento conforme anexo IV deste edital, devidamente preenchido e
assinado, no qual poderá ser informada a condição especial que necessita para a realização
da prova.

c) Cópia do comprovante de inscrição.

5.6.1 A documentação de que tratam as alíneas, 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 e 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

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

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 outra, caberá recurso nos
termos do presente Edital.

6.2.1 Os casos de erro de grafia, data de nascimento ou outro dado pessoal, o próprio candidato
deve entrar na área restrita do site, com seu CPF e senha cadastrados e fazer as devidas alterações.

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 única etapa,
sendo uma Prova escrita para todos os cargos, que constará do exame de habilidades e de
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conhecimentos aferidos através de questões objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, com
duração de até três horas de caráter eliminatório e/ou classificatório.

a) Prova escrita para todos os cargos, que constará do exame de habilidades e de conhecimentos

7.2 As provas serão realizadas no município de NAVEGANTES-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 nas datas previstas no cronograma.

7.3.1. Os horários e locais de realização das provas serão divulgados no site www.iobv.org.br e
no site www.navegantes.sc.gov.br na data prevista no cronograma, em edital próprio de
convocação.

7.3.2 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.org.br, considerando que os portões dos locais
fecharão 15 (quinze minutos) antes do horário marcado para início da prova.

7.3.3 A distribuição dos cargos por período (matutino ou vespertino), com os devidos horários serão
divulgados na data prevista no cronograma, devendo o candidato ao se inscrever reservar/considerar
que deverá estar disponível naquele dia para qualquer um dos horários.

7.3.4 O IOBV e o Município de Navegantes eximem-se das despesas com viagens e estadia dos
candidatos para prestar as provas do concurso público em qualquer uma das etapas.

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 e com duração de até 3 (três) horas.

8.2. As áreas de conhecimento para cada cargo, abrangidas pela prova, o número e valor das
questões de cada uma delas, seguem descritas por escolaridade:

8.2.1. Escolaridade: Ensino Médio completo

Cargos Tipo Prova Disciplinas
Número de
questões

Valor de cada
questão

Total Nota por
Disciplina

TODOS

Conhecimentos
Gerais

Língua Portuguesa 5

0,20 4,00
Matemática 5
Conhecimentos Gerais 5
Informática Básica 5

Conhecimentos
Específicos

Legislação 5
0,30 6,00Conhecimentos

técnicos profissionais
15

Total 40 10,00

8.2.2. Escolaridade: Ensino Superior Completo

Cargos Tipo Prova Disciplinas
Número de
questões

Valor de
cada

questão

Total Nota por
Disciplina

TODOS

Conhecimentos
Gerais

Língua Portuguesa 5
0,20 3,00Conhecimentos Gerais 5

Informática Básica 5

Conhecimentos
Específicos

Legislação 5
0,28 7,00Conhecimentos

técnicos profissionais
20
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Total 40 10,00

8.3. Os programas das provas (conteúdos programáticos) constam do anexo III deste edital.

8.4. A nota da prova escrita (NPE) se dará numa escala de 0,00 a 10,00, e será calculada pela
seguinte fórmula, de acordo com a escolaridade exigida para o cargo:

a) Cargos com exigência de nível médio: NPE= (NACG x 0,20 + (NACE x 0,30)

b) Cargos com exigência de nível superior: NPE= (NACG x 0,20 + (NACE x 0,28)

Sendo:
NACG = Número de acertos das questões de conhecimentos gerais;
NACE = Número de acertos das questões de conhecimentos específicos.

8.5. À Prova escrita será atribuído o seguinte resultado:

a) APROVADO: o candidato que alcançou nota final da prova escrita igual ou maior a 3,00 (três);
sendo convocado para a próxima fase, se assim o cargo exigir;

b) REPROVADO: o candidato que obteve nota menor que 3,00 (três) sendo eliminado do certame;
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.

8.6 NORMAS PARA A APLICAÇÃO DA PROVA ESCRITA COM QUESTÕES OBJETIVAS

8.6.1 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas no horário e
data estabelecidos no edital de convocação, 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.

8.6.1.1 Os portões de acesso ao local da prova escrita objetiva fecham 15 (quinze) minutos antes
do horário definido para início da prova.

8.6.1.2. 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, eliminado do concurso público. (não haverá nenhuma
tolerância de tempo).

8.6.2. 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.

8.6.3. 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.

8.6.4. 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.

8.6.5. 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.
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8.6.6. 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.

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

8.6.8. 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.

8.6.9. O IOBV, objetivando garantir a lisura, a autenticidade e a idoneidade do Concurso Público
poderá solicitar a impressão digital do candidato no cartão resposta (a qual não substituirá a
obrigatoriedade do candidato assinar o cartão), 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.

8.6.10. 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.

8.6.11 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.

8.6.12 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.

8.6.13 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.

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

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

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

8.6.17 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.
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f) Cujo cartão resposta não esteja assinado pelo candidato.

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

8.6.18.1 Além da assinatura do candidato, a escolha da alternativa de cada questão, deve ser
preenchido o quadrinho correspondente na sua totalidade, não sendo admitidos “x”, bolinhas, ou
outra marcação que não seja igual ao exemplo:

8.6.19 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.

8.6.20 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.)

8.6.21 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.

8.6.22 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.

8.6.23 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.

8.6.24 Somente depois de decorrido o prazo mínimo de permanência em sala de provas, que
será de 60 (sessenta) minutos, 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.

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

8.6.26 O gabarito provisório será divulgado no endereço eletrônico www.iobv.org.br no dia seguinte
ao da realização da prova, juntamente com as provas que estarão disponíveis na área restrita do
candidato.
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8.6.27 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.

8.6.28 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.

8.6.29 O IOBV e a Prefeitura do Município de Navegantes não assumem responsabilidade por
acidentes pessoais, perda, extravio, roubo, furto ou avaria de equipamentos e veículos trazidos pelo
candidato ao local de prova.

8.6.30 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.

8.6.31 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.

8.6.31.1 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.

8.6.32 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.

8.6.33 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.

8.6.33.1 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.

8.6.33.2. 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.

8.6.34. 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;
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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.

9. DOS RECURSOS

9.1 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.

9.1.1 Os recursos poderão ser interpostos no prazo de 2 (dois) dias úteis a contar da publicação do
ato que gerou a reclamação, somente através da área restrita do candidato no site www.iobv.org.br.

9.2 Para interposição dos recursos os candidatos deverão apresentar seu pedido de revisão
obedecendo os seguintes passos:

a) Acessar a área do candidato no site www.iobv.org.br, e realizar login identificando-se.

b) Na área do candidato em “minhas inscrições” localizar o concurso Edital 01/2014 de
Navegantes;

c) Na coluna “opções” (à direita) deslize o mouse sobre os ícones (botão) e clique naquele

que exibir "Solicitar Recurso".

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 o número da prova e o

número da questão (fundamentando sua argumentação e indicando referência
bibliográfica.

f) Para cada questão deverá ser enviado um recurso.
g) Caso necessite anexar arquivos anexe apenas um por recurso. Caso haja mais de um

arquivo para um único recurso deve-se compacta-los (ZIP) em um único arquivo. Serão
aceitos arquivos do tipo: jpg,png,gif,jpeg,bmp,doc,docx,xls,xlsx,pdf,txt,zip e rar.

h) Clicar em “enviar”

9.4 Não serão aceitos recursos ou anexos de recursos não enviados pela área do candidato ou
enviados para outro endereço de e-mail.

9.5. 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.org.br, após encerrados os recursos e da análise da banca examinadora que terá o prazo
de dois dias úteis para emitir seus pareceres.

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

9.6 Os recursos deverão conter o nome do candidato recorrente, nome do cargo, número da
questão e da disciplina quando for o caso.
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9.7. Não serão recebidos recursos interpostos por qualquer outro meio a não ser o descrito neste
Edital.

9.8. Os recursos intempestivos não serão conhecidos e os inconsistentes ou fora do patrão e
sem fundamentação ou referência bibliográfica não serão providos.

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

9.10. 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.

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

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

9.12. 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.

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

10. DO CÁLCULO DA NOTA FINAL E DA CLASSIFICACÃO

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

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

Sendo:
NPE= Nota da prova escrita.
NF = Nota Final

10.2 Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota final igual ou superior a 3,00 (três).

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

10.4 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).

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

10.6 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 Idade.
d) Sorteio público.

11 DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
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11.1 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.

11.2 Os atos e resultados serão divulgados no site www.iobv.org.br.

12. DA CONVOCAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE

12.1. A aprovação e classificação neste Concurso Público não asseguram ao candidato o direito de
ingresso imediato e automático no quadro da Fundação Municipal de Meio Ambiente de
Navegantes. 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.

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

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

12.3.1. É de responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos atos de convocação e
manter atualizado seus dados, endereço e telefones de contatos.

12.4. Até a homologação do resultado final o candidato pode atualizar seus dados na sua área
restrita no site www.iobv.org.br, após homologação deverá informar o município junto ao Setor de
Recursos Humanos.

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

12.6. O candidato aprovado no concurso, que não quiser ser nomeado, quando convocado, poderá
requerer sua reclassificação para o último lugar dos classificados.

12.7. O candidato que não se manifestar junto a setor de Recursos Humanos da Prefeitura de
Navegantes, até a data, estabelecida conforme item 12.5, será excluído deste Concurso Público.

12.8. 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 ao Departamento de Gestão
de Pessoas de NAVEGANTES.

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

12.9 Por ocasião da posse serão exigidos, dos candidatos aprovados e nomeados, os documentos
que comprovem os requisitos para provimento no cargo conforme item 2 deste edital, além de outros
exigíveis à época da nomeação conforme legislação e descritos no edital de convocação.

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

13 DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA

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

a) Receber os requerimentos de inscrições;
b) Emitir os documentos de homologação das inscrições;
c) Aplicar, julgar e corrigir as provas escritas e práticas;
d) Analisar e pontuas os títulos;
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e) Apreciar os recursos previstos neste edital;
f) Emitir relatórios de classificação dos candidatos;
g) Prestar informações sobre o concurso dentro de sua competência;
h) Atuar em conformidade com as disposições deste edital.
i) Responder, em conjunto com o município de NAVEGANTES eventuais questionamento de

ordem judicial e/ou recomendação ministerial.

13.2 A fiscalização e supervisão do certame está a cago da Comissão Municipal de Concurso
Público, devidamente nomeada através da Portaria Número 2897/2014.

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

14 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. 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.

14.2. 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.

14.3. 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
Navegantes, até que expire a validade do Concurso, sob pena de considerar válidas as
comunicações realizadas com base nos dados constantes nos registros.

14.4. 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.

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

14.6. O Município de NAVEGANTES 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.org.br.

14.7. 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.org.br.

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

14.9 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.

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

14.11 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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14.12 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.

14.13 A Comissão do Concurso Público do Município de NAVEGANTES 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.

14.14 Os casos omissos e os casos duvidosos serão resolvidos conjuntamente, em caráter
irrecorrível, pela Comissão do Concurso Público do município de NAVEGANTES e do IOBV.

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

14.16 São partes integrantes deste edital os seguintes anexos: Anexo I – Cargos e Vagas; Anexo II
– Atribuições dos Cargos; Anexo III – Conteúdo Programático; Anexo IV– Requerimento de Vaga de
Deficiente e Condição Especial para Realizar a prova; Anexo V – Requerimento de Isenção de
Inscrição - Anexo VI – Formulário de Recurso.

NAVEGANTES, 24 de setembro de 2014

ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito Municipal
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ANEXO I

DOS CARGOS, FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA, VENCIMENTO, CARGA HORÁRIA, E NÚMERO DE VAGAS.

Cargos de Nível Médio

Cargo CH
Total
Vagas

Vagas
comuns

Vagas
Deficiente

Salário Pré-requisitos Tipo de prova
Valor da
Inscrição

1.Fiscal Ambiental (30132) 40 01 1 0 R$ 1.332,00 Portador de Diploma de Ensino Médio ESCRITA 40,00

2.Técnico de Serviços Complementares (30133) 40 01 1 0 R$ 987,05 Portador de Diploma de Ensino Médio. ESCRITA 40,00

Cargos de Nível Superior

Cargo CH
Total
Vagas

Vagas
comuns

Vagas
Deficiente

Salário Pré-requisitos
Tipo de
prova

Valor da
Inscrição

3.Analista Ambiental – Engenharia
Agrônoma (30127)

40 01 1 0 R$ 4.790,85
Deverão obrigatoriamente portar diploma de
graduação/bacharelado em Engenharia Agrônoma

ESCRITA 60,00

4.Analista Ambiental – Engenharia
de Agrimensura (30126)

40 01 1 0 R$ 4.790,85
Deverão obrigatoriamente portar diploma de
graduação/bacharelado em Engenharia de Agrimensura

ESCRITA 60,00

5.Analista Ambiental – Engenharia
Ambiental (30124)

40 01 1 0 R$ 4.790,85
Deverão obrigatoriamente portar diploma de
graduação/bacharelado em Engenharia Ambiental

ESCRITA 60,00

6.Analista Ambiental – Engenharia
Sanitária (30125)

40 01 1 0 R$ 4.790,85
Deverão obrigatoriamente portar diploma de
graduação/bacharelado em Engenharia Sanitária

ESCRITA 60,00

7.Analista Ambiental – Geologia
(30130)

40 01 1 0 R$ 4.790,85
Deverão obrigatoriamente portar diploma de
graduação/bacharelado em Geologia

ESCRITA 60,00

8.Analista Ambiental – Medicina
Veterinária (30131)

40 01 1 0 R$ 4.790,85
Deverão obrigatoriamente portar diploma de
graduação/bacharelado em Medicina Veterinária

ESCRITA 60,00

9.Procurador Fundacional (30123) 40 01 1 0 R$ 4.790,85
Deverão obrigatoriamente portar diploma de
graduação/bacharelado de Direito e inscrito na Ordem
dos Advogados do Brasil

ESCRITA 60,00

Abreviaturas:
CH – Carga Horária (Jornada de Trabalho) Semanal
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ANEXO II
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Cargos de Nível Médio

Fiscal Ambiental:
Exercer ação fiscalizadora externa, observando as normas de proteção ambiental contidas em leis ou em regulamentos
específicos; organizar coletâneas de pareceres, decisões e documentos concernentes à interpretação da legislação com
relação ao meio ambiente; coligir, examinar, selecionar e preparar elementos necessários à execução da fiscalização
externa; inspecionar guias de trânsito de madeira, caibro, lenha, carvão, areia e qualquer outro produto extrativo,
examinando-as à luz das leis e regulamentos que defendem o patrimônio ambiental, para verificar a origem dos mesmos e
apreendê-los, quando encontrados em situação irregular; acompanhar a conservação dos rios, flora e fauna de parques e
reservas florestais do (no) município, controlando as ações desenvolvidas e/ou verificando o andamento de práticas, para
comprovar o cumprimento das instruções técnicas e de proteção ambiental; participar de sindicâncias especiais para
instauração de processos ou apuração de denúncias e reclamações; realizar plantões fiscais e emitir relatórios sobre os
resultados das fiscalizações efetuadas; contatar, quando necessário, órgãos públicos, comunicando a emergência e
solicitando socorro; articular-se com fiscais de outras áreas, bem como com as forças de policiamento, sempre que
necessário; redigir memorandos, ofícios, relatórios e demais documentos relativos aos serviços de fiscalização executados;
formular críticas e propor sugestões que visem aprimorar e agilizar os trabalhos de fiscalização, tornando-os mais eficazes;
emitir notificação preliminar sobre potencial dano ao meio ambiente; emitir auto de infração e embargo; apreender materiais
utilizados na ação ilegal quando não houver alternativa eficaz; executar outras atribuições afins.

Técnico em Serviços Complementares
Realizar trabalhos administrativos da Fundação Municipal do Meio Ambiente de Navegantes; atender ao público interno e
externo; fazer e atender chamadas telefônicas obtendo e fornecendo informações; preparar relatórios e planilhas de
cálculos diversos; elaborar documentos administrativos, tais como ofício, comunicação interna, memorando, ata, etc.;
secretariar reuniões da Superintendência ou Coordenadoria Técnica; orientar, instruir e proceder à tramitação de
processos, orçamentos, contratos e demais assuntos administrativos; elaborar levantamentos de dados e informações;
participar de projetos na área administrativa; participar de conselho, comissões e grupos de trabalhos, quando designado;
efetuar registro, preenchimento de fichas, cadastro, formulários, requisições de materiais, quadros e outros similares;
elaborar, sob orientação, planos iniciais de organização, gráficos, fichas, roteiros, manuais de serviços, boletins e
formulários; elaborar estudos objetivando o aprimoramento de normas e métodos de trabalho; arquivar sistematicamente
documentos físicos e eletrônicos; manter organizado e ou atualizar arquivos, fichários e outros, promovendo medidas de
preservação do patrimônio documental; auxiliar na organização de promoções de eventos externos; receber, conferir,
armazenar, controlar e entregar produtos, materiais e equipamentos no almoxarifado ou em outro local; zelar pela
conservação, limpeza e manutenção dos equipamentos e ambiente de trabalho; executar tarefas pertinentes à área de
atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; executar outras tarefas compatíveis com as
exigências para o exercício da função.

Cargos de Nível Superior

Analista Ambiental – Eng. Agrônomo:
Desenvolver atividades técnicas e logísticas, de nível superior, relativas ao exercício das competências legais da profissão,
em especial as que se relacionem ao cargo: regulação, controle, fiscalização, licenciamento, perícia e auditoria ambiental;
inventários e levantamentos florestais, identificação da flora, construções para fins rurais e suas instalações
complementares; irrigação e drenagem para fins agrícolas; fitotecnia e zootecnia; melhoramento animal e vegetal; recursos
naturais renováveis; ecologia; agrometeorologia; defesa sanitária; química agrícola; alimentos; tecnologia de
transformação; beneficiamento e conservação dos produtos animais e vegetais; zimotecnia; agropecuária; edafologia;
fertilizantes e corretivos; processo de cultura e de utilização de solo; microbiologia agrícola; biometria; parques e jardins;
mecanização na agricultura; prestando informações técnicas sob a forma de pareceres, laudos e relatórios em matérias de
sua área de formação, indicando a fundamentação técnica, métodos e parâmetros aplicados; atuar, ainda, em projetos e
convênios; acompanhar a execução do plano diretor; inspecionar estabelecimentos industriais, comerciais, laboratórios,
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hospitais, obras e proceder à fiscalização; elaborar orçamentos; desempenhar tarefas afins; executar outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior imediato.

Analista Ambiental – Engenheiro Agrimensor:
Desenvolver atividades técnicas e logísticas, de nível superior, relativas ao exercício das competências legais da profissão,
em especial as que se relacionem ao cargo: regulação, controle, fiscalização, licenciamento, perícia e auditoria ambiental,
supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica; coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e especificação;
estudo de viabilidade técnica e ambiental; direção de obras e de serviço técnico; relacionados a topografia, geodésia,
batimetria e cartografia, planejar setores urbanos e regionais, organizar espaços para atender a funções específicas,
controlar o andamento de projetos complementares à agrimensura; projeto urbano de cidades ou setores das cidades,
planejamento físico, planejamento urbano e regional; exercer atividades de supervisão, orientação técnica, coordenação,
planejamento, projetos, especificações, direção ou execução de obras, ensino, assessoria, consultoria, vistoria, perícia e
avaliação no que se refere a competência da profissão; realizar tarefas afins; acompanhar a execução do plano diretor;
inspecionar estabelecimentos industriais, comerciais, laboratórios, hospitais, obras e proceder à fiscalização; elaborar
orçamentos; desempenhar tarefas afins; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

Analista Ambiental – Eng. Ambiental:
Desenvolver atividades técnicas e logísticas, de nível superior, relativas ao exercício das competências legais da profissão,
em especial as que se relacionem ao cargo: regulação, controle, fiscalização, licenciamento, perícia e auditoria ambiental;
monitoramento ambiental; gestão, proteção e controle da qualidade ambiental; ordenamento dos recursos naturais;
conservação dos ecossistemas, da flora e da fauna, incluindo a administração das unidades de conservação; manejo
florestal e silvicultura; estímulo e difusão de tecnologia, informação e educação ambientais; acompanhar a execução do
plano diretor; inspecionar estabelecimentos industriais, comerciais, laboratórios, hospitais, obras e proceder à fiscalização;
elaborar orçamentos; desempenhar tarefas afins; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

Analista Ambiental – Eng. Sanitário:
Desenvolver atividades técnicas e logísticas, de nível superior, relativas ao exercício das competências legais da profissão,
em especial as que se relacionem ao cargo: regulação, controle, fiscalização, licenciamento, perícia e auditoria ambiental,
colaboração com outros profissionais de saúde, quando necessário; emitir pareceres sanitários; realizar inquéritos
sanitários e outros estudos no domínio do ambiente; realizar inspeções e vistorias sanitárias; cooperar na elaboração de
regulamentos sanitários e posturas municipais; elaborar, dirigir e/ou executar projetos de engenharia civil relativos às obras
e instalações destinadas ao saneamento básico, estudando características e especificações e preparando orçamentos de
custo, recursos necessários, técnicas de execução e outros dados; acompanhar a execução do plano diretor; inspecionar
estabelecimentos industriais, comerciais, laboratórios, hospitais, obras e proceder à fiscalização; elaborar orçamentos;
desempenhar tarefas afins; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

Analista Ambiental – Geólogo:
Desenvolver atividades técnicas e logísticas, de nível superior, relativas ao exercício das competências legais da profissão,
em especial as que se relacionem ao cargo: regulação, controle, fiscalização, licenciamento, perícia e auditoria ambiental;
monitoramento ambiental; gestão, proteção e controle da qualidade ambiental, que envolvam conhecimentos gerais e
específicos da área de geologia com ações operativas de planejar, organizar, coordenar, executar, controlar, projetar,
analisar, avaliar, vistoriar, periciar, dar parecer, ministrar cursos e palestras, acompanhar projetos, sugerir, propor e emitir
laudos; acompanhar a execução do plano diretor; inspecionar estabelecimentos industriais, comerciais, laboratórios,
hospitais, obras e proceder à fiscalização; elaborar orçamentos; desempenhar tarefas afins; executar outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior imediato.

Analista Ambiental - Médico Veterinário:
É a autoridade sanitária veterinária no nível da respectiva área geográfica de atuação no exercício das atribuições que lhe
estão legalmente cometidas. O exercício do poder de autoridade sanitária veterinária traduz-se na competência de, sem
dependência hierárquica, tomar qualquer decisão, por necessidade técnica ou científica, que entenda indispensável ou
relevante para a prevenção e correção de fatores ou situações suscetíveis de causarem prejuízos graves à saúde pública,
bem como nas competências relativas à garantia de salubridade dos produtos de origem animal. Os médicos veterinários
têm o dever de, nos termos da legislação vigente, exercer o controle da saúde e bem-estar animal, da saúde pública
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veterinária, da segurança da cadeia alimentar de origem animal, da inspeção higiênico-sanitária, do controlo de higiene da
produção, da transformação e da alimentação animal e dos controles veterinários de animais. Compete aos médicos
veterinários municipais, no exercício da colaboração referida: Colaborar na execução das tarefas de inspeção e controle
higiênico-sanitários das instalações para alojamento de animais, dos produtos de origem animal e dos estabelecimentos
comerciais ou industriais onde se abatam, preparem, produzam, transformem, fabriquem, conservem, armazenem ou
comercializem animais ou produtos de origem animal e seus derivados; Emitir parecer, nos termos da legislação vigente,
sobre as instalações e estabelecimentos fiscalizados; Elaborar e remeter, nos prazos fixados, a informação relativa ao
movimento nosonecrológico dos animais; Notificar de imediato as doenças de declaração obrigatória e adaptar
prontamente as medidas de profilaxia determinadas pela autoridade sanitária veterinária nacional sempre que sejam
detectados casos de doenças de caráter epizoótico; Emitir guias sanitárias de trânsito; Participar nas campanhas de
saneamento ou de profilaxia determinadas pela autoridade sanitária e ambiental veterinária nacional do respectivo
município; Colaborar na realização do recenseamento de animais, de inquéritos de interesse pecuário e ou econômico e
prestar informação técnica sobre abertura de novos estabelecimentos de comercialização, de preparação e de
transformação de produtos de origem animal.

Procurador Fundacional –
Representar a Fundação Municipal do Meio Ambiente de Navegantes em juízo ou fora dele nas ações em que este for
autor, réu, assistente, opoente ou interveniente, detendo plenos poderes para praticar todos os atos processuais, podendo,
ainda, com anuência e na forma da lei, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao
direito sobre que se funda a ação, receber, dar quitação e firmar compromisso; acompanhar o andamento de processos,
prestando assistência jurídica, apresentando recursos, comparecendo a audiências e a outros atos para defender direitos
ou interesses; acompanhar o processo em todas as suas fases, peticionando, requerendo e praticando os atos necessários
para garantir seu trâmite legal até decisão final; manter contatos com órgãos judiciais do Ministério Público e Serventuários
da Justiça de todas as instâncias; preparar a defesa ou a acusação, estudando a matéria jurídica, consultando códigos,
leis, jurisprudência, doutrina e outros documentos; emitir pareceres, pronunciamentos, minutas e informações sobre
questões de natureza ambiental, administrativa, civil, constitucional e outras matérias correlatas; redigir e elaborar atos
administrativos, convênios, termos administrativos e projetos de lei; acompanhar inquéritos, sindicâncias e processos
administrativos; promover pesquisas e desenvolver novas técnicas, providenciando medidas preventivas para contornar e
solucionar problemas; requisitar, das autoridades municipais competentes, certidões, informações e diligências necessárias
ao desempenho de suas atribuições institucionais; desenvolver outras atividades previstas no Regimento Interno ou
determinadas pelo Superintendente, desde que compatíveis com suas atribuições legais e necessárias para a defesa do
interesse público.
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ANEXO III
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CARGOS DE ENSINO MÉDIO

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – COMUM A TODOS OS CARGOS

LÍNGUA PORTUGUESA.
Interpretação de Textos – Língua escrita objetiva e suas formas; Morfologia, Fonética e Fonologia, Ortografia,
classe estrutura e formação de palavras, frase, oração, período, pontuação, derivação e composição,
substantivo, adjetivo, pronome, verbos, 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.
Bibliografia Sugerida
ANDRÉ, Hildebrando A de. Gramática ilustrada. 4. ed. São Paulo: Moderna, 1990.
CUNHA, Celso e CINTRA, Luis Filipe Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 5ª. Ed. 2010.
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 26. Ed. São Paulo: Companhia Editora
Nacional. 1985.
FERREIRA, A. B. de H. Novo Aurélio século XXI: o dicionário da língua portuguesa. R. J: Nova Fronteira, 1999. Médicas,
1995.
ROCHA LIMA, Carlos Henrique da. Gramática normativa da língua portuguesa. 26. Ed. Rio de Janeiro: José Olympio,
1985.
Livros didáticos de Língua Portuguesa para o ensino médio e Outras Gramáticas Normativas.
A critério do candidato, podendo ser quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos especificados.

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.
Bibliografia Sugerida
GIOVANNI, José Ruy; BONJORNO, José Roberto, GIOVANNI JR., J.Matemática Fundamental: 2º, Grau – volume único..
SP, Ed. FTD, 2008.
Outros Livros de Matemática do ensino médio
A critério do candidato, podendo ser quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos especificados.

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
Bibliografia Sugerida
Almanaque Abril 2013.
Livros, Jornais, Revistas, Telejornais e outros materiais que abrangem o programa proposto e a critério do candidato,
podendo ser quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos especificados.

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
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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.
Bibliografia Sugerida
Ajuda eletrônica integrada aos Programas básicos de informática.
A critério do candidato, podendo ser quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos especificados.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

FISCAL AMBIENTAL

Legislação:, Lei Orgânica e Estatuto do Servidor de Navegantes, Constituição Federal. Lei Municipal Nº

2581/12, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Navegantes – CONDEMA; Fundação do Meio
Ambiente de Navegantes, criada a partir da Lei 1461 de 20 de novembro de 2001, Lei Municipal Nº 55/08
(plano de zoneamento, uso e ocupação do solo); Lei Municipal 57/08 (código de posturas de Navegantes), Lei
Municipal 55/08 (Plano Diretor).

Conhecimentos Técnico Profissionais:
Licenciamento ambiental e avaliação de impacto ambiental. 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.
Política ambiental, planejamento e desenvolvimento sustentável. Controle de poluição ambiental. Análise,
Avaliação e Gerenciamento de Riscos. Camada de ozônio. Contaminantes atmosféricos. Aquecimento global.
Compostos químicos tóxicos: agrotóxicos, bifenilas policloradas, dioxinas, furanos, metais pesados, natureza
dos resíduos perigosos. Instrumentos de Gestão Ambiental; Protocolo de Kyoto; Conferência das Nações
Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento – Rio92; Fundamentos de Controle Ambiental; (Monitoramento e
padrões de qualidade da água, ar e solo) Poluição do solo, água e ar; (Métodos de Controle da Poluição);
Resíduos sólidos, emissões atmosféricas e efluentes ; (Métodos de tratamento e disposição de resíduos
sólidos e efluentes; Conceito de Gestão Territorial; Uso e ocupação do solo; Noções de Educação Ambiental,
Gerenciamento de Riscos Ambientais e Auditoria Ambiental; Conceito de ecologia: ecologia de ecossistemas,
cadeia alimentar, fluxo de energia e nutrientes, ciclos biogeoquímicos, ciclo hidrológico; Conceito de espécie,
população e comunidades, sucessão ecológica. Classificação dos agrotóxicos; Manejo de pragas. Controle

biológico de doenças. Tecnologia de aplicação de agrotóxicos. Conhecimentos referente ao Conselho
Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Navegantes – CONDEMA; Fundação do Meio Ambiente
de Navegantes, criada a partir da Lei 1461 de 20 de novembro de 2001, Plano de Manejo Natural do
Município de Navegantes. Lei Municipal Nº 55/08 (plano de zoneamento, uso e ocupação do solo); Lei
Municipal 57/08 (código de posturas de Navegantes), Lei Municipal 55/08 (Plano Diretor). Licenciamento
Ambiental: noções básicas, instruções normativas da Fundação Estadual do Meio Ambiente (FATMA),

TÉCNICO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Legislação:, Lei Orgânica e Estatuto do Servidor de Navegantes, Constituição Federal. Lei Municipal Nº

2581/12, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Navegantes – CONDEMA; Fundação do Meio
Ambiente de Navegantes, criada a partir da Lei 1461 de 20 de novembro de 2001, Lei Municipal Nº 55/08
(plano de zoneamento, uso e ocupação do solo); Lei Municipal 57/08 (código de posturas de Navegantes), Lei
Municipal 55/08 (Plano Diretor).

Conhecimentos Técnico Profissionais:
Administração pública. Poderes Administrativos. Atos Administrativos, Servidores Públicos, Responsabilidade
Civil da Administração. Controle Da Administração. Correspondência Oficial, Noções de Protocolo, técnicas de
arquivo. Comportamento organizacional (motivação, liderança, comunicação, trabalho em equipe,
relacionamento interpessoal, relações humanas). Ética Profissional; Qualidade no atendimento: Atendimento
ao público interno e externo, pessoalmente ou através do telefone; recebimento, orientação e encaminhamento
das pessoas ao setor específico. Comunicação; Elementos da comunicação, emissor e receptor; Fraseologia
adequada para o recepção. Redação e Documentos oficiais: formas de tratamento, elaboração, organização e
expedição de documentos oficiais como relatório, ofício, memorando, aviso, ata, atestado, declaração,
despacho, portaria, requerimento, circular e etc.; Recepção e despacho de documentos; Uso e funcionamento
de equipamentos de escritório. Informática básica. Correio eletrônico e uso da internet. Técnicas e serviços
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bancários. Serviços e rotinas de protocolo, expedição e arquivo; classificação de documentos e
correspondências; correspondência oficial; processos administrativos: formação, autuação e tramitação; gestão
de material e controle de estoques e almoxarifado; organização administrativa dos serviços do Órgão
Municipal: finalidades dos órgãos; Formas de tratamento Aspectos da redação oficial e atos normativos
(Manual da Presidência da República). Serviços públicos: conceitos, elementos de definição, princípios,
classificação. Relações humanas e interpessoais. Atendimento ao público e ao telefone. Noções básicas de
atos administrativos, licitações e contratos. Noções básicas de contabilidade pública e responsabilidade fiscal .
Administração pública. Poderes Administrativos. Atos Administrativos, Servidores Públicos, Responsabilidade
Civil da Administração; Noções de ética e cidadania e outros conceitos inerentes as atribuições do cargo.

Sugestão bibliográfica
- Brasil. Leis nº 8.666/93, nº 10.520/02, nº 12.527/2011, 4.320/64 e LC nº 101/2000 disponíveis em
http://www4.planalto.gov.br/legislacao
- Brasil. Manual de Redação da Presidência da República disponível em http://www4.planalto.gov.br/legislacao
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. 23ª, Editora Atlas, 2010.
- Manuais, livros e apostilas relacionados aos temas descritos no conteúdo.
- MEDEIROS, João Bosco. Correspondência - Técnicas de Comunicação Criativa. 16ª ed. Atlas, 2003.
- VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: conceitos básicos. Campus.
- CARVALHO, João Antônio . Noções de Informática para Concursos - Teoria e exercícios. Campus.
Referência Informática básica: Ajuda eletrônica integrada aos Programas básicos de informática.
- Informática: Ajuda eletrônica integrada aos Programas básicos de informática, livros e apostilas relacionadas à área.
Legislação federal pode ser encontrada em www.planalto.gov.br
Outras obras a critério do candidato, podendo ser quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos especificados.

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – COMUM A TODOS OS CARGOS

LÍNGUA PORTUGUESA.
Interpretação de Textos – Língua escrita objetiva e suas formas; Morfologia, Fonética e Fonologia, Ortografia,
classe estrutura e formação de palavras, frase, oração, período, pontuação, derivação e composição,
substantivo, adjetivo, pronome, verbos, 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.
Bibliografia Sugerida
ANDRÉ, Hildebrando A de. Gramática ilustrada. 4. ed. São Paulo: Moderna, 1990.
CUNHA, Celso e CINTRA, Luis Filipe Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 5ª. Ed. 2010.
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 26. Ed. São Paulo: Companhia Editora
Nacional. 1985.
FERREIRA, A. B. de H. Novo Aurélio século XXI: o dicionário da língua portuguesa. R. J: Nova Fronteira, 1999. Médicas,
1995.
ROCHA LIMA, Carlos Henrique da. Gramática normativa da língua portuguesa. 26. Ed. Rio de Janeiro: José Olympio,
1985.
Livros didáticos de Língua Portuguesa para o ensino médio e Outras Gramáticas Normativas.
A critério do candidato, podendo ser quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos especificados.

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
Bibliografia Sugerida
Almanaque Abril 2013.
Livros, Jornais, Revistas, Telejornais e outros materiais que abrangem o programa proposto e a critério do candidato,
podendo ser quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos especificados.

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,
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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.
Bibliografia Sugerida
Ajuda eletrônica integrada aos Programas básicos de informática.
A critério do candidato, podendo ser quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos especificados.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
COMUNS A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

Legislação:, Legislação ambiental aplicada (Leis, decretos, portarias, resoluções CONAMA): Leis

Federais; Política Nacional do Meio Ambiente); Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza. Constituição Federal.

Comuns a todos os cargos:
Licenciamento ambiental e avaliação de impacto ambiental. 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.
Política ambiental, planejamento e desenvolvimento sustentável. Controle de poluição ambiental. Análise,
Avaliação e Gerenciamento de Riscos. Camada de ozônio. Contaminantes atmosféricos. Aquecimento global.
Compostos químicos tóxicos: agrotóxicos, bifenilas policloradas, dioxinas, furanos, metais pesados, natureza
dos resíduos perigosos. Instrumentos de Gestão Ambiental; Protocolo de Kyoto; Conferência das Nações
Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento – Rio92; Fundamentos de Controle Ambiental; (Monitoramento e
padrões de qualidade da água, ar e solo) Poluição do solo, água e ar; (Métodos de Controle da Poluição);
Resíduos sólidos, emissões atmosféricas e efluentes ; (Métodos de tratamento e disposição de resíduos
sólidos e efluentes; Conceito de Gestão Territorial; Uso e ocupação do solo; Noções de Educação Ambiental,
Gerenciamento de Riscos Ambientais e Auditoria Ambiental; Conceito de ecologia: ecologia de ecossistemas,
cadeia alimentar, fluxo de energia e nutrientes, ciclos biogeoquímicos, ciclo hidrológico; Conceito de espécie,
população e comunidades, sucessão ecológica. Classificação dos agrotóxicos; Manejo de pragas. Controle

biológico de doenças. Tecnologia de aplicação de agrotóxicos. Conhecimentos referente ao Conselho
Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Navegantes – CONDEMA; Fundação do Meio Ambiente
de Navegantes, criada a partir da Lei 1461 de 20 de novembro de 2001, Plano de Manejo Natural do
Município de Navegantes. Lei Municipal Nº 55/08 (plano de zoneamento, uso e ocupação do solo); Lei
Municipal 57/08 (código de posturas de Navegantes), Lei Municipal 55/08 (Plano Diretor). Licenciamento
Ambiental: noções básicas, instruções normativas da Fundação Estadual do Meio Ambiente (FATMA),

ANALISTA AMBIENTAL – ENGENHARIA AGRÔNOMA
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 – Culturas Perenes – 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 Sólidos Agropecuários 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. Agricultura orgânica. Armazenamento
e transporte de produtos de origem vegetal e animal. Ecologia florestal. Elaboração e análise de Inventário
Florestal Identificação e classificação das fisionomias vegetais. Noções de classificação, manejo e conservação
dos solos, de adubação e correção de solos Técnicas de implantação e condução de plantios florestais.
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ANALISTA AMBIENTAL – ENGENHARIA DE AGRIMENSURA
NOÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos
sólidos. Decretos e leis regulatória; diretrizes nacionais para o saneamento básico; Geodésia geométrica. 1
Conceitos introdutórios. Geometria do elipsoide. Cálculo direto e inverso. Sistemas de referência em uso e
usados no Brasil. Sistemas geocêntricos de referência. Transformação coordenadas entre sistemas de
referência. Tipos de coordenadas e conversões. Geodésia tridimensional. Altitudes. Geodésia física.
Introdução a teoria do potencial. Campo da gravidade normal. Campo da gravidade terrestre. Reduções
gravimétricas. Determinação da gravidade. Determinação gravimétrica das ondulações geodais. Outros
métodos para determinação do geóide. Ajustamento de observações. Classificação dos erros. Sistema de
equações lineares e o M.M.Q. Ajustamento de observações diretas. Método dos parâmetros. Variação de
coordenadas. Elipse dos erros. Fotometria. Atualização cartográfica por sensoriamento remoto. Cartografia
automatizada. Cartas temáticas. Levantamentos e atualização cartográfica (sede + UR). Conceitos básicos.
Geodésia e cartografia. Sistemas de projeção cartográfica. Cartografia digital. Sensoriamento remoto e
fotogrametria. Modelagem digital do terreno.. Processamento digital de imagens. Interpretação visual e
automática de imagens óticas e de radar. Posicionamento geodésico e reambulação. Banco de dados.
Conceitos específicos. Foto interpretação. Levantamento aerofotogramétrico. Fotogrametria analógica.
Fotogrametria analítica. Aerotriangulação. Posicionamento geodésico e reambulação. Processamento digital
de imagens. Interpretação visual e automática de imagens óticas e de radar. Estrutura e modelagem de dados
e de metadados para produção cartográfica digital e de sistemas de informação geográfica - SIG. Processos
de produção cartográfica digital (levantamentos/aquisição de dados, compilação cartográfica, editoração
cartográfica e geração de originais por reprodução eletrônica). Sistemas de geoinformações.
Geoprocessamento. Cadastramento georeferenciado.

ANALISTA AMBIENTAL – ENGENHARIA AMBIENTAL
Noções de cartografia. Noções de sensoriamento remoto e geoprocessamento. Proteção, Controle e
Monitoramento Ambiental: Monitoramento ambiental: conceitos, objetivos e suas aplicações no monitoramento
de solo, ar, água, fauna, flora e ecossistemas; Legislação Ambiental Estadual e Federal. Conhecimentos
básicos de: Química orgânica e inorgânica, Mecânica dos Fluídos e Hidráulica, Termodinâmica, Sistemas de
tratamento físico-químico e biológico de águas residuárias urbanas e industriais, Mecânica dos Solos,
Geotécnica, Hidrogeologia, Hidrologia e Sistemas de Drenagem de Água, Sistemas de Abastecimento de
Água. Acondicionamento, coleta, transporte e tratamento de Resíduos Sólidos. Fundamentos de Controle de
Poluição Ambiental. Escalas de leitura de mapas. Gerenciamento e gestão ambiental. Política Nacional de
meio ambiente
avaliação de Impactos Ambientais: métodos e aplicação. Zoneamento ambiental. Política Nacional de recursos
hídricos. Estudos de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. Licenciamento ambiental: conceito e
finalidade, aplicação, etapas, licenças, competências, estudos ambientais, análise técnica, órgão
intervenientes. Noções de cartografia. Noções de sensoriamento remoto e geoprocessamento. Conservação de
solo e água. Técnicas de recuperação de áreas degradadas. Noções de limnologia. Qualidade de águas.
Ciclagem de nutrientes. Ecologia geral. Noções de análise social e econômica de projetos. Impactos
ambientais de obras civis de infraestrutura. Noções de sistemas e obras hidráulicas. Noções de obras de
normalização e regularização (drenagem, derrocamento).

ANALISTA AMBIENTAL – ENGENHARIA SANITÁRIA
Noções de saúde pública, epidemiologia, controle de poluição do ar. Sistemas de abastecimento de água,
captação, tratamento e distribuição. Qualidade da água. Sistemas de esgoto sanitário, tratamento e disposição
final. Controle de poluição da água, sistemas de drenagem urbana. Resíduos sólidos e limpeza pública.
Controle de poluição do ar. Licenciamento Ambiental: noções básicas, instruções normativas da Fundação
Estadual do Meio Ambiente (FATMA), Impactos ambientais/poluição e conservação dos recursos naturais.
Manipulação, comercialização, Armazenamento e transporte de produtos de origem vegetal e animal. LEI
COMPLEMENTAR Nº 189 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013, DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE
INSPEÇÃO SANITÁRIA EM ESTABELECIMENTOS QUE PRODUZAM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL NO MUNICÍPIO
DE NAVEGANTES. LEI COMPLEMENTAR Nº 148 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2012. INSTITUI NORMAS DE SAÚDE EM
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ESTABELECE PENALIDADES, CRIA A TAXA DOS ATOS DE VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE
SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ANALISTA AMBIENTAL – GEOLOGIA
Mineralogia e Cristalografia. Gemologia. Caracterização tecnológica de minerais. Geomorfologia. Petrografia e
Petrologia sedimentar, ígnea e metamórfica. Geologia estrutural. Mecânica das rochas. Métodos geofísicos e
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geoquímicos. Geoprocessamento (Fotogeologia, Sensoriamento Remoto e Sistemas de Informação
Geográfica). Geoposicionamento (Sistemas de Posicionamento Global). Cartografia. Geologia de engenharia.
Hidrogeologia. Geologia Econômica. Geologia histórica. Tectônica de placas. Prospecção mineral. Economia
mineral. Legislação mineral. Planejamento, desenvolvimento de minas e avaliação de jazidas. Lavra de mina
subterrânea. Lavra de mina a céu aberto. Perfuração e desmonte de rochas. Segurança na mineração.
Planejamento e gerenciamento ambiental na mineração. Uso e gestão de recursos hídricos. Riscos naturais,
Geologia Ambiental, Paleontologia e Estratigrafia. Sismologia, Geologia do Petróleo e de Recursos
Energéticos. Licenciamento Ambiental: noções básicas, instruções normativas da Fundação Estadual do Meio
Ambiente (FATMA). Noções de sensoriamento remoto e geoprocessamento; Leitura, interpretação e confecção
de mapas de ambientes georeferenciados. Leitura de mapas geológicos, topográficos, seções geológicas,
fotografias aéreas. Impactos ambientais de obras civis de infraestrutura; Tipos de rochas e suas estruturas.
Formação dos minerais -propriedades físicas e químicas. Fundamentos mecânicos da geologia. Geoquímica
de solos e das águas subterrâneas; Hidrogeologia: ciclo da água, conceitos, tipos de aquíferos, zonas de
recarga e descarga; propriedades hidráulicas das rochas; princípios dos fluxos subterrâneos nas zonas
saturadas; interpretação de mapas hidro geológicos, relações águas superficiais e subterrâneas; reservas e
recursos; obras de captação e de monitoramento; delimitação de áreas de proteção dos poços, vulnerabilidade
dos aquíferos ao risco de contaminação, hidráulica de poços; métodos de campo para determinação dos
parâmetros hidráulicos; qualidade das águas e fontes de contaminação, fundamentos de gestão integrada dos
recursos hídricos; Elaboração e análise de projetos de abastecimento de água por poços tubulares profundos.
Noções de geotecnia: características e comportamento dos solos e rochas. Caracterização do relevo;
identificação de áreas sujeitas a processos do meio físico como inundações, erosões, deslizamentos, queda de
blocos, colapso ou subsidência. Noções de geofísica: conceitos e aplicações para exploração de recursos
naturais, preservação ambiental e obras de engenharia.

ANALISTA AMBIENTAL – MEDICINA VETERINÁRIA
Disciplinas básicas de graduação em medicina veterinária (curricular básica); Clínica médico-cirúrgica
veterinária; Doença infectocontagiosas dos animais domésticos; Epidemiologia e saúde pública veterinária;

Farmacologia e terapêutica médicoveterinária; Fisiologia dos animais domésticos; Inspeção e tecnologia de
produtos de origem animal; Legislações sanitárias (federal e estadual/SC); Microbiologia e imunologia; Nutrição
animal; Parasitologia médico-veterinária; Patologia médico-veterinária; Reprodução e fisiologia da reprodução

animal; Toxicologia; Zoonoses; Zootecnia; Específico: Ações de vigilância em saúde (epidemiológica, sanitária
e ambiental), Agravos à saúde provocados por alimentos (intoxicações e infecções); Higiene e higienização de

estabelecimentos e de alimentos; Medidas de controle urbano de animais de fauna sinantrópica; Medidas de
controle urbano de animais domésticos; Bioestatística; Legislação do SUS. Noções de anatomia, fisiologia,
patologia, clínica e cirurgia veterinária de animais domésticos; Epidemiologia geral e aplicada. Conceitos de

bioestatística; Principais doenças de importância em saúde pública animal: controle, prevenção e diagnóstico;
Doenças de notificação obrigatória (OIE); Programas da Área Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento; Diagnósticos laboratoriais: principais técnicas oficiais, seus princípios e colheitas de material
para diagnóstico; Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (legislação vigente). BPF,

PPOH e APPCC; Intoxicações e toxi-infecções alimentares; Legislação sobre exercício da profissão.

PROCURADOR FUNDACIONAL
* Integram o conteúdo de todas as matérias a legislação pertinente, a doutrina e a jurisprudência dos tribunais.
Administração pública. Poderes Administrativos. Atos Administrativos, Servidores Públicos, Responsabilidade
Civil da Administração; Noções de ética e cidadania. Constituição Federal; Ética Profissional e outros
conteúdos inerentes ao cargo.
Direito Constitucional: Constituição: Conceito. Espécies de Constituição. Poder Constituinte. Poder
Constituinte Estadual. Leis Orgânicas Municipais. Reforma. Revisão. Norma Constitucional: a) classificação, b)
supremacia. Hermenêutica Constitucional. Disposições Constitucionais Transitórias. Eficácia e Aplicabilidade
das Normas Constitucionais. Dos Princípios Fundamentais. Dignidade da pessoa humana. Dos Direitos e
Garantias Fundamentais. Dos Direitos Sociais. Controle de Constitucionalidade, contornos constitucionais e Lei
nº 9.868/99. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal, arguição de descumprimento de preceito
fundamental. Figura do amicuscuriae. Ação declaratória de constitucionalidade. Inconstitucionalidade por
omissão. Federação: características. Divisão de competências. Soberania e autonomia do Estado Federado.
Distrito Federal e Território. Estado-membro: competência e autonomia. União: competência. Município:
criação, competência, autonomia e intervenção estadual. Poder Legislativo: organização; atribuições; processo
legislativo e fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Poder Executivo: Presidencialismo e
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Parlamentarismo. Presidente da República: atribuições, responsabilidade. Poder Judiciário: composição,
distribuição de competência e organização. Súmulas vinculantes. Conselho Nacional de Justiça, atribuições e
competências. Estados membros: Organização dos Estados-membros; autonomia dos Estados; limites do
poder constituinte estadual; princípios limitadores da atuação do constituinte estadual. Regiões Metropolitanas:
organização das regiões metropolitanas. Interesse metropolitano. Institucionalização das regiões
metropolitanas. Administração Pública: princípios constitucionais. Tributação, Orçamento e Fiscalização: o
sistema tributário nacional: as bases dos sistema tributário nacional; as limitações constitucionais do poder de
tributar; a discriminação constitucional das rendas tributárias; a repartição da receita tributária. O sistema
orçamentário: a estrutura integrada das leis orçamentárias - lei do plano plurianual, lei de diretrizes
orçamentárias e lei do orçamento anual; os princípios constitucionais dos orçamentos públicos: a Lei
Orçamentária. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária; controle da execução financeira, contábil e
orçamentária: sistemas de controle interno e externo. Tribunais de Contas. Direito de Nacionalidade: modos de
aquisição de nacionalidade brasileira. Condição jurídica do brasileiro nato. Condição jurídica do brasileiro
naturalizado. Perda e reaquisição da nacionalidade brasileira. Condição jurídica do estrangeiro no Brasil.
Direitos Políticos: regime político. Tipos e formas de democracia. Fontes do poder e soberania popular. Direitos
políticos: a) conceito e abrangência; b) sufrágio, voto, plebiscito, referendo e iniciativa popular; c) sistemas
eleitorais; d) inelegibilidades. Partidos políticos. Justiça Eleitoral. Imunidade e incompatibilidade parlamentar.
Suspensão, perda e reaquisição dos direitos políticos. Direitos e Deveres Individuais e Coletivos: Princípio da
isonomia. Princípio da legalidade. Direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Direito de propriedade
e sua função social. Mandado de Segurança. Mandado de Segurança Coletivo. Habeas corpus. Mandado de
Injunção. Direitos Sociais e sua Efetivação: normas constitucionais programáticas. Regime Jurídico dos
servidores públicos civis. Ordem Econômica e Financeira: os princípios gerais da atividade econômica. A
Política Urbana (arts. 182 e 183 da Constituição Federal). Estatuto das Cidades (Lei Federal nº 10.257/01). Lei
de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/10). Ordem Social: a seguridade social. Sistema Único de Saúde.
Previdência social. Assistência Social. Educação: os princípios básicos da educação. O regime de colaboração
nos sistemas de ensino. Aplicação de receitas para o desenvolvimento do ensino. Advocacia pública. -
BARROSO, Luis Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 4ª ed. Saraiva, 2013.
- BARROSO, Luis Roberto. Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 2ª ed. Editora Saraiva, 2006.
- BULOS, UadiLammêgo. Constituição Federal Anotada. 4ª ed. Editora Saraiva, 2002.
- CUNHA JÚNIOR, Dirley; NOVELINO, Marcelo. Constituição Federal para concursos. 3ª ed. Editora
JusPODIVM, 2012.
- LENZA. Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 14ª ed. Editora Saraiva, São Paulo, 2010.
- MENDES, Gilmar Ferreira e outros. Curso de Direito Constitucional. 2ª ed. Editora Saraiva, 2008.
- MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 17ª ed. Editora Atlas, 2005.

Direito Administrativo: Conceito: Direito Administrativo e Ciência da Administração. A Administração Pública:
Administração Federal, Estadual e Municipal; Administração Pública Direta e Indireta; Órgãos da Administração
Pública; Princípios básicos da Administração Pública. Os Poderes Administrativos: Poder vinculado e poder
discricionário. Poder hierárquico. Poder Disciplinar. Poder Regulamentar. Poder de Polícia. Atos
Administrativos: conceito e requisitos: atributos; classificação; espécies; motivação; validade e invalidade;
revogação; controle jurisdicional. Contratos administrativos: conceito e peculiaridade; formalização; normas
regedoras; instrumento e conteúdo; cláusulas; execução; alteração; inexecução e rescisão; espécies.
Licitações - normas legais e constitucionais aplicáveis. Lei Federal nº 8.666/93 (Licitações e Contratos
Administrativos). Lei Federal nº 10.520/02 (Pregão). Regime Diferenciado de Contratações Públicas (Lei
Federal nº 12.462/11). Serviços Públicos: conceito e classificação; formas e meios para a prestação dos
serviços públicos. Autarquias. Empresas Públicas. Sociedade de economia mista. Fundações instituídas pelo
Poder Público. Serviços Sociais autônomos. Serviços concedidos, permitidos e autorizados. Convênios e
consórcios administrativos (Lei Federal nº 11.107/05). Lei das Concessões. Agências Reguladoras. Parceria
Público-Privada – PPP (Lei Federal nº 11.079/04). Organizações Sociais - OSCIP. Agentes Públicos: conceito
e categoria. Agentes Administrativos. Servidores públicos. Cargos e função. Carreira. Provimento. Concurso.
Efetividade. Estabilidade. Regime Jurídico dos servidores públicos. Princípios constitucionais pertinentes aos
servidores públicos. Direitos e garantias dos servidores públicos. Deveres e proibições dos servidores públicos.
Responsabilidades dos servidores públicos. Processo Administrativo. Penalidades. Disciplinar. Regime
previdenciário geral e próprio previstos na Constituição Federal, incluindo as leis federais nº 9.717/98 e nº
10.887/04. Domínio Público: conceito. Os Bens Públicos: conceito, classificação e regime. Terras públicas.
Águas públicas. Proteção Ambiental. Intervenção no Domínio Econômico: Intervenção na propriedade;
desapropriação; servidão administrativa; requisição e ocupação provisória; limitação administrativa da
propriedade. Monopólio. Repressão ao abuso do poder econômico. Responsabilidade Civil das Pessoas
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Jurídicas de Direito Público: fundamento constitucional. Fundamento doutrinário. Ação regressiva. Consórcio e
Convênios. Improbidade administrativa, Lei Federal n° 8.429/92. Lei Federal nº 12.527/11 (Lei de Acesso à
Informação). Controle na administração pública. - MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro.
29ª ed. Editora Malheiros, 2004.
- MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 23ª ed. Editora Malheiros, 2001.
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. 23ª, Editora Atlas, 2010.
- CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 16ª ed. Editora Lumen Juris, 2006.
- MOTTA, Carlos Pinto Coelho. Eficácia nas Licitações e Contratos. 9ª ed. Editora Del Rey, 2002.
- MELO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 30ª ed. Malheiros Editores, 2012.
- JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 15ª ed. Dialética, 2012.

Direito Tributário e Financeiro: Direito Tributário. Definição. Noções de tributo e suas espécies. O imposto, a
taxa, a contribuição de melhoria. Outras contribuições. Natureza e Relações do Direito Tributário: o Direito
Tributário como Direito Público. Relações do Direito Tributário com outros ramos do Direito. Fontes do Direito
Tributário. Fontes principais: Constituição, Emendas à Constituição, Leis Complementares, Tratados e
Convenções Internacionais, Resoluções do Senado, Leis Ordinárias, Leis Delegadas, Decretos Legislativos.
Fontes secundárias: decretos regulamentadores; normas complementares a que se refere o art. 100 do Código
Tributário Nacional. A jurisprudência. As Leis orçamentárias: Lei do Plano Plurianual. Lei das Diretrizes
Orçamentárias e Lei do Orçamento Anual: natureza e efeitos das leis orçamentárias. O Sistema Tributário
Nacional: normas gerais. A discriminação das fontes de receitas tributárias. Distribuição de receitas tributárias.
Vigência e Aplicação da Legislação Tributária no Tempo e no Espaço. Interpretação e integração da Legislação
Tributária: a legislação e adoção de institutos, conceitos e formas de direito privado. Obrigação Tributária:
conceito, elementos e natureza jurídica. O Fato Gerador da Obrigação Tributária: momento de ocorrência e
efeitos. Sujeito Ativo: competência constitucional de tributar. Indelegabilidade da competência tributária.
Limitações constitucionais da competência tributária. Sujeito Passivo: classificação. Pessoas jurídicas de
Direito Público como sujeitos passivos. A capacidade tributária e a capacidade civil. A solidariedade. O
domicílio tributário. Responsabilidade tributária. Responsabilidade dos sucessores e de terceiros.
Responsabilidade por infrações. Incidência, Não Incidência, Isenção. Imunidade e Anistia. O Crédito Tributário:
constituição do crédito tributário. Lançamento: definição, modalidade e efeitos. Suspensão do crédito tributário:
modalidades. Extinção do crédito tributário: modalidades: a restituição do indébito tributário; exclusão do crédito
tributário. Repartição da Competência Tributária. Tributos: impostos , taxas, contribuições das diversas
espécies/categorias. O Ilícito Tributário: tipos de sanções. Crimes contra a Fazenda Pública. Débitos Fiscais:
correção monetária. Parcelamento. Dívida Ativa e sua Cobrança. Lei de Responsabilidade Fiscal. Controle de
Orçamento e de Balanço. Plano Plurianual. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lei Orçamentária Anual. Lei
Federal nº 4.320/64. - AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 9ª ed. Editora Saraiva, 2003.
- JANCZESKI, Célio Armando. Direito Processual Tributário. OAB/SC editora, 2005.
- PAULO, Vicente e outro. Direito Tributário na Constituição e no STF. Editora Impetus, 2006.
- ÁVILA, Alexandre Rossato da Silva. Curso de Direito Tributário. 2ª ed. Editora Verbo Jurídico, 2006.
- ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário Esquematizado. 2ª ed. Editora Método, 2008.
- SABBAG, Eduardo. Manual de direito tributário. 5ª ed. Saraiva, 2013.

Direito Processual Civil: Jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária: distinção. Competência: conceito,
espécies, critérios determinativos. Formação, suspensão e extinção do processo. Atos Processuais:
classificação, forma, prazo, tempo e lugar. Procedimento Ordinário, Sumário e Especial. Da tutela antecipada.
Petição inicial. Resposta do réu. Revelia. Intervenção de Terceiro: litisconsórcio e assistência. Dos
procedimentos especiais; das ações reivindicatórias e possessórias: da ação de nunciação de obra nova; dos
embargos de terceiros; usucapião. Julgamento conforme o estado do processo. Provas: noções gerais,
sistema, classificação, espécies. Audiência. Sentença e coisa julgada. Recursos: noções gerais, sistema,
espécie. Reclamação. Liquidação da sentença. Cumprimento da sentença. Execução: partes, competência,
requisitos. Das diversas espécies de execução. Defesa do devedor. Do processo cautelar. O processo nos
tribunais. Uniformização de jurisprudência. Código de Processo Civil. Mandado de segurança. Suspensão de
Segurança. Ação popular. Inquérito Civil. Ação Civil Pública. Ação declaratória incidental. Ação rescisória.
Juizados Especiais da Fazenda Pública. Lei de Execuções Fiscais. Ação de Improbidade Administrativa.
- DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil (5 volumes).
- MARINONI, Luiz Guilherme e outro. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. 2ª ed. Editora RT,
2009.
- MARINONI, Luiz Guilherme e outro. Manual do Processo de Conhecimento. 5ª ed. Editora RT, 2009.
- NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 3ª ed. Editora Método, 2011.
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- DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 17ª ed. Atlas, 2013.
- CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 17ª ed. Dialética, 2013.
- LOPES, Mauro Luís Rocha. Processo Judicial Tributário - Execução Fiscal e Ações Tributárias. 8ª ed.
Impetus, 2012.

Direito Civil: Lei: espécies, eficácia no tempo e no espaço, retroatividade e irretroatividade, interpretação,
efeitos, solução de conflitos intertemporais. Das pessoas: conceito, espécies, capacidade, domicílio. Fatos
jurídicos: noção, modalidades, forma, vícios, nulidade. Prescrição e decadência. Das diferentes classes de
bens. Da posse e sua classificação: aquisição, efeitos, perda e proteção possessória. Da propriedade em geral.
Formas de aquisição: propriedade imóvel. Dos Direitos Reais sobre coisas alheias: disposições gerais;
servidões; usufruto. Dos Direitos de vizinhança; uso nocivo da propriedade. Conceito e Estrutura das
Obrigações: classificação e modalidade das obrigações. Disciplina jurídica das relações de consumo. Efeitos e
extinção das obrigações. Dos contratos: disposições gerais. Dos contratos bilaterais. Evicção. Das várias
espécies de contratos: da compra e venda, da locação, do Leasing, do depósito, da franquia. Responsabilidade
civil: Responsabilidade objetiva e subjetiva. Indenização. Dano material e moral. Direito de Família: casamento,
relações de parentesco. Regime de bens entre os cônjuges. Alimentos. União estável. - FARIAS, Cristiano
Chaves e outro. Direito Civil (4 volumes).
- CAVALIERI, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 10ª ed. Atlas, 2012.
- NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado. 10ª ed. RT, 2013.
- DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil v.1 - Teoria Geral do Direito Civil, 31ª ed. Saraiva, 2014.
- DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil v.2 - Teoria Geral das Obrigações, 29ª ed. Saraiva, 2014.

Direito do Trabalho e Processual do Trabalho: Vínculo empregatício como categoria jurídica: Predicados do
vínculo empregatício. Sujeitos do vínculo empregatício. Empregador e capacidade jurídica: o problema dos
sujeitos despidos de personalidade jurídica. Remuneração. Conceito. Distinção entre remuneração e salário.
Administração Pública e tratamento derrogatório da norma trabalhista: situação presente. Formação do vínculo
empregatício: requisitos do consentimento (capacidade, legitimação, idoneidade do objeto, formalidade). Vícios
do consentimento em matéria trabalhista (dolo, erro, coação, simulação, fraude). Alteração do vínculo
empregatício: modalidades e requisitos de validade. Extinção do vínculo empregatício: hipóteses de extinção.
Efeitos da aposentação voluntária sobre o vínculo empregatício: situação presente. Terceirização: conceito,
tipos e efeitos. Entes estatais e terceirização: prestação de serviços e locação de mão de obra. Súmula 331 do
TST. Lei 8.666/93 - art. 71. Justiça do Trabalho: organização, funcionamento e competência. Prerrogativas da
Fazenda Pública. Sistema recursal trabalhista: princípios, procedimentos, efeitos. Recursos em espécie.
- CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. 8ª ed. Método, 2013.
- CARRION, Valentin. Comentários à consolidação da leis do trabalho. 28ª ed. Editora Saraiva, 2003.
- MARTINS, Sérgio Pinto. Direito Processual do Trabalho. 19ª ed. Editora Atlas, 2003.
- MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 17ª ed. Editora Atlas, 2003.
- SARAIVA, Renato. Direito do Trabalho - Série Concursos Públicos. 15ª ed. Saraiva, 2013.
- SARAIVA, Renato. Processo do Trabalho - Série Concursos Públicos. 9ª ed. Saraiva, 2013.

Direito Penal: Da aplicação da lei penal. Do Crime. Excludentes de ilicitude. Da imputabilidade penal. Do
concurso de pessoas. Das Penas: Das espécies de pena; Da cominação das penas; Dos efeitos da
condenação. Da Ação penal. Da extinção da punibilidade. Dos crimes contra a fé pública: Da falsidade
documental. Dos crimes contra a Administração Pública: Dos crimes praticados por funcionário público contra a
administração em geral; Dos crimes praticados por particular contra a administração em geral; Dos crimes
contra a administração da Justiça. Abuso de autoridade (Lei nº 4.898/1965). Dos crimes contra a honra.
Imunidade penal do parlamentar.
- CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal - Parte Geral - vol. 1. 18ª ed. Saraiva, 2014
- MASSON, Cleber. Direito Penal Esquematizado - Parte geral - vol. 1. 6ª ed. Editora Método, 2012.
- NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 7ª ed. RT, 2007.

Direito Processual Penal: Princípios gerais: aplicação da lei processual no tempo, no espaço em relação às
pessoas; sujeitos da relação processual. Do Inquérito policial. Da ação penal. Da competência. Da prova: Do
exame de corpo de delito e das perícias em geral; Do interrogatório do acusado; Das testemunhas; Dos
documentos; Da busca e da apreensão. Do Juiz, do Ministério Público, Do acusado e defensor, dos Assistentes
e Auxiliares da Justiça. Das espécies de prisão e da liberdade provisória. Das citações e intimações. Da
sentença. Das nulidades. Dos recursos em geral: disposições gerais; do recurso em sentido estrito; da
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apelação; do habeas corpus e seu processo. Dos Juizados Especiais Criminais (Lei nº 9.099/1995 e alterações
posteriores e Lei nº 10.259/2001 e alterações posteriores).
- OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 18ª ed. Atlas, 2014.
- RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 21ª ed. Atlas, 2013.
- TÁVORA, Nestor; ALENCAR

ANEXO IV

REQUERIMENTO

Vaga para Deficiente Físico e /ou Condição Especial para REALIZAÇÃO de provas

Eu _______________________________________, portador do documento de identidade nº
____________________, inscrito no CPF n.º________________ residente e domiciliado a Rua
___________________________, nº _______ , Bairro ______________________, Cidade
__________________, Estado ______________, CEP: _______________ , inscrito no Concurso
Público 004/2014 da FUNDAÇÃO MUNICIPAL de NAVEGANTES, 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.
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Pede Deferimento.
________________, ______ de ____________ de 2014.

__________________________________________
Assinatura do Requerente

ANEXO V

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO

Eu ______________________________________________________, portador do documento de
identidade nº ____________________, inscrito no cargo de _____________________________
Inscrição n.º ______ do Concurso Público Edital 004/2014 da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE DE NAVEGANTES, residente e domiciliado a
Rua/Av.________________________________________________nº____,
Bairro_____________________,cidade_____________,Estado_________, CEP________________

Venho REQUER a Vossa Senhoria isenção da taxa de inscrição, visto que comprovadamente me
ENQUADRO NA CONDIÇÃO de:

[ ] Doador de Sangue

Nestes Termos firma a presente declaração e
Pede Deferimento do requerimento

_________________, ______ de ____________ de 2014
(local e data)

_______________________________________
Assinatura do Declarante/Requerente
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ANEXO VI
FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

CONCURSO PÚBLICO 003/2014- FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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:
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Fundamentação e Referência Bibliográfica:

Local e data _________________._____de ____________ de2014.

__________________________
Assinatura do Candidato


