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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2014 

 
A Prefeitura Municipal de Porto Belo no uso de suas atribuições legais TORNA 

PÚBLICO que serão abertas as inscrições para o Processo Seletivo, destinado ao 

cadastro de reserva e preenchimento de vagas temporárias existentes no quadro de 

pessoal do Poder Executivo, ressalvadas as nomeações que vierem a ocorrer em 

decorrência de Concurso Público. O Processo Seletivo reger-se-á pelas disposições 

expressas no presente Edital, bem como na legislação vigente: Lei nº 1489/07, Lei no 

37/11, Lei nº 1649/09, Lei nº 1879/10, Lei nº 1678/09, Lei nº1969/11, Lei nº 1637/08, 

Lei nº 2105/13 e suas alterações. 

 

1. DO CRONOGRAMA DESTE CERTAME 

 

DATA ATO 

05/02/2014 Publicação do Edital  

06/02/2014 Prazo para impugnações do Edital de abertura das inscrições 

07/02/2014 Publicação das decisões acerca das impugnações ao edital de abertura de 

inscrições. 

10/02/2014 até 10/03/2014  Período de Inscrições 

11/03/2014 Entrega dos comprovantes de aptidão ou experiência 

12/03/2014 Publicação do Rol dos Inscritos 

13/03/2014 Prazo para recursos do não deferimento do pedido de inscrição 

14/03/2014 Homologação das Inscrições 

16/03/2014 Realização da Prova Escrita (MATUTINO) 

16/03/2014 Prova Prática (VESPERTINO) 

16/03/2014 Publicação do Gabarito Provisório (APÓS AS 20:00 HORAS) 

17/03/2014  Prazo para recursos da formulação das questões e discordância com o 

gabarito da prova escrita. 

18/03/2014 Publicação do Gabarito Definitivo e Classificação Provisória e notas 

finais da prova escrita, prova de títulos, Prova Prática e nota final. 

19/03/2014 Prazo para recurso contra Classificação Provisória e notas da prova 

escrita, prova de títulos e Prova Prática. 

20/03/2014 Homologação do Resultado Final 
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2. DOS CARGOS E DAS VAGAS 

 

2.1. O candidato concorrerá às vagas dos cargos constantes no Anexo I deste Edital, 

com função/ área de atuação, carga horária semanal, 

formação/escolaridade/qualificação/ habilitação descritos no mesmo. 

2.2. O candidato aprovado deverá manter seu endereço atualizado no Departamento 

Pessoal do Município de Porto Belo durante todo o período de validade do processo 

seletivo, sob pena de perda da classificação. 

2.3. O candidato que for chamado e não comparecer dentro do prazo estipulado no item 

12. ou recusar a vaga oferecida irá para o final da lista dos aprovados. 

2.3.1. As vagas serão preenchidas de acordo com a necessidade do Município de Porto 

Belo, obedecendo a ordem de classificação. 

2.3.2. O candidato aprovado no presente Processo Seletivo deverá acompanhar através 

dos meios de comunicação da administração municipal, os dias das escolhas de vagas 

para o qual se inscreveu. 

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

www.infinityprovas.com.br e no site www.portobelo.sc.gov.br, ou qualquer outro meio 

de divulgação definido pela Comissão do Processo Seletivo a publicação de todos os 

atos e editais relativos ao Processo Seletivo, inclusive alterações que porventura 

ocorram durante o Processo Seletivo. 

 

3. DAS VAGAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

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

cento) das vagas, por cargo oferecido, cujas atribuições sejam compatíveis com a 

deficiência de que são portadoras, na forma do artigo 37, inciso VIII da Constituição 

Federal. 
3.1.1. Caso a aplicação do percentual de que trata o item 3.1 deste Edital resultar em 

número fracionado, igual ou superior a 0,5% (meio ponto percentual), este deverá ser 

elevado até o primeiro número inteiro subsequente. 

3.2. Considera-se pessoa portadora de necessidades especiais aquela enquadrada nas 

categorias previstas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 

e alteração. 

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

de condições dos demais candidatos no que se refere ao conteúdo, avaliação, duração, 

data, horário e local de realização das provas, obedecidos aos procedimentos dos itens 

4.13 e 4.14 deste Edital. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

 

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

Edital e seus Anexos, à ficha de inscrição e aos procedimentos necessários à efetivação 

da inscrição, que estará disponível no período de 10 de fevereiro de 2014 a 10 de 

março de 2014.  

4.2. O candidato deverá preencher integralmente o requerimento de inscrição e 

confirmá-lo via internet. 

4.3. O Município de Porto Belo e a Empresa Infinity Assessoria Pedagógica LTDA - 

ME não se responsabilizarão por solicitações de inscrição, via internet, não efetivadas 

por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de 

http://www.infinityprovas.com.br/
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comunicação ou outros fatores que impossibilitem a transferência dos dados ou a 

impressão do documento, relacionado no item 4.2 deste Edital. 

4.4. A inscrição do candidato implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas 

neste Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento. 

4.5. Quaisquer dúvidas referentes a este processo seletivo poderão ser sanadas somente 

através do e-mail contato@infinityprovas.com.br 

4.6. As informações prestadas no requerimento de inscrição são de total 

responsabilidade do candidato e, se falsas ou inexatas, determinarão o cancelamento da 

inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes. 

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

4.8. Os candidato que se inscreverem para os cargos de Contador, Professor de Banda e 

Coral, Instrutor de Artes Marciais, Instrutor de Dança, Instrutor de Violino, Instrutor de 

Cultura Popular, Instrutor de Percussão e Instrutor de Teclado deverão entregar os 

comprovantes de aptidão ou experiência no dia 11 de março de 2014, nas dependências 

da Prefeitura Municipal de Porto Belo das 8h às 11h30min e das 13h30min às 

17h30min. 

4.8.1. A não entrega dos comprovantes de aptidão ou experiência acarretará no 

indeferimento de inscrição do candidato. 
4.8.2 Serão considerados comprovantes de aptidão na área para os cargos de 

Instrutor de Artes Marciais, Instrutor de Violino, Instrutor de Cultura Popular, 

Instrutor de Dança e Instrutor de Teclado cursos de aperfeiçoamento com no 

mínimo 40 horas na área específica ou curso superior na área. 

4.8.3. Serão considerados comprovantes de experiência para o cargo de Contador 

atestados ou declarações emitidas por pessoa jurídica de direito público ou privado 

de ter prestado serviço compatível com cargo na fazenda pública. 
4.8.4. Serão considerados comprovantes de experiência para o cargo de Professor 

de Banda e Coral atestados ou declarações emitidas por pessoa jurídica de direito 

público ou privado de ter prestado serviço de coordenação de fanfarra. 
4.9. Julgados os requerimentos de inscrição e satisfeitas as exigências, no dia 12 de 

março de 2014, o presidente da Comissão Coordenadora do Processo Seletivo publicará 

o rol dos inscritos, na forma disposta no item 13.1 deste Edital. 

4.10. No dia 14 de março de 2014, após julgados os recursos, a lista dos inscritos será 

homologada pelo Prefeito do Município de Porto Belo. 

4.11. O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento diferenciado para a 

realização das provas deverá solicitá-lo, por escrito ou no e-mail 

contato@infinityprovas.com.br, no ato de inscrição, indicando claramente quais os 

recursos especiais necessários (materiais, equipamentos, etc.). 

 4.11.1. A candidata lactante que tiver necessidade de amamentar durante a realização 

das provas deverá solicitar por escrito ou no e-mail contato@infinityprovas.com.br, no 

ato da inscrição, e levar acompanhante que permanecerá em sala reservada para essa 

finalidade. 

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

4.12. O candidato portador de necessidades especiais deverá, após viabilizar os 

procedimentos do item 3.2 deste Edital, e antes de encerrado o prazo para as 

inscrições: 

4.12.1. Apresentar à comissão organizadora do Processo Seletivo: 

4.12.1.1 Atestado médico que indique a espécie e o grau ou nível da necessidade 

especial, com expressa referência ao código correspondente na Classificação 

Internacional de Doenças – CID, e a provável causa da mesma, no Município de Porto 

mailto:contato@infinityprovas.com.br
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Belo no setor de protocolos, direcionado a Comissão Organizadora do Processo 

Seletivo. 

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

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

do cargo; 

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

especiais para, posteriormente, requerer readaptação ou aposentadoria; 

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

4.13. A avaliação e verificação, por equipe multiprofissional prevista no Decreto 

Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e alteração, somente antecederá à posse, 

se o candidato inscrito na condição de portador de necessidades especiais (deficiente) 

for aprovado neste certame. Esta verificação avaliará se a deficiência do candidato, 

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

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

dezembro de 1999 e alterações. 

4.14. O candidato portador de necessidades especiais que não apresentar o atestado 

médico e/ou não preencher as condições descritas no art. 4º do Decreto Federal nº 

3.298/1999, será considerado não portador de necessidades especiais, passando para a 

listagem geral dos candidatos, sem direito à reserva de vaga. 

4.15. Será considerada pessoa portadora de necessidades especiais a que se enquadra 

nas seguintes categorias, segundo o artigo 4º da Lei Estadual nº 12.870, de 12 de janeiro 

de 2004: 

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

humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma 

de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, 

triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia 

cerebral, membro com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades 

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

II - deficiência auditiva - perda parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras, 

variando de graus e níveis na forma seguinte: 

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

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

c) de 56 a 70 - db - surdez acentuada; 

d) de 71 a 90 - db - surdez severa; 

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

f) anacusia; 

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

após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20° (tabela de Snellen), ou 

ocorrência simultânea de ambas as situações; 

IV - deficiência mental - funcionamento intelectual significativamente inferior à 

média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais 

áreas de habilidades adaptativas, tais como: 

a) comunicação; 

b) cuidado pessoal; 

c) habilidades sociais; 

d) utilização da comunidade; 

e) saúde e segurança; 

f) habilidades acadêmicas; 

g) lazer; e 
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h) trabalho; 

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

 

5. DO VALOR DA INSCRIÇÃO 

 

5.1. Será isenta de cobrança a inscrição do presente Processo Seletivo.  

 

6. DAS PROVAS 
 

6.1. Os candidatos submeter-se-ão aos testes de que dispõe o programa das provas nos 

itens 7 e 8 deste Edital, que avaliarão as aptidões e o desempenho na função que 

pretendem exercer. 

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

correta, de caráter eliminatório e classificatório, a ser aplicada para todos os 

candidatos. 

6.2.1. Para os cargos que a habilitação mínima exigida seja alfabetizado, serão 

considerados classificados os candidatos que não zerarem a prova escrita. Para os 

demais candidatos, será utilizada a nota de corte de 5,0 (cinco) pontos. 

6.2.2. A prova escrita terá pontuação de 0,00 (zero) a 10,0 (dez), utilizando-se 2 (dois) 

decimais após a vírgula, cuja nota será obtida mediante ao cômputo de acertos, tendo 

vista que cada questão valerá 0,50 pontos. 

6.2.3. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada destas provas. 

6.3. Prova Prática a ser aplicada aos candidatos concorrentes aos cargos de: 

Motorista, Operador de Máquinas e Instrutor de Teclado, Instrutor de Dança, 

Instrutor de Percussão e Instrutor de Artes Marciais conforme o item 8 deste edital, 

podendo totalizar no máximo 10 (dez) pontos. 

6.3.1. Os demais cargos apenas Prova Escrita. 

6.4. DAS NOTAS 

6.4.1 Para os cargos de Motorista, Operador de Máquinas e Instrutor de Teclado, 

Instrutor de Violino, Instrutor de Cultura Popular, Instrutor de Dança, Instrutor 

de Percussão e Instrutor de Artes Marciais a Nota Final será: Prova Escrita + 

Prova Prática, sendo que a Prova Escrita terá o valor de 60% e a Prova Prática terá o 

valor de 40%. A fórmula para chegar à nota final é a seguinte: (PE x 0,6) + (PP x 0,4), 

sendo PE = Prova Escrita, PP = Prova Prática. 

6.4.2. Para os demais cargos a Nota Final será: PE = 100%. 

 

7. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS E DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

7.1. A prova escrita será realizada no dia 16 de março de 2014, com início às 

09h00min e término às 12h00min, sendo sugerida a chegada dos candidatos com 20 

(vinte) minutos de antecedência, levando em consideração que os portões de acesso ao 

local da prova serão fechados às 08h55min. A prova Prática será realizada no dia 

16 de março de 2014 com início às 13h00min. 
7.1.1. Será vedado o acesso ao local da prova escrita ao candidato que se 

apresentar após as 08 horas e 55 minutos, sob qualquer alegação. 

7.1.2. O local das Provas Escrita e Prática, serão divulgadas junto com a 

homologação das inscrições. 

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

sob pena de desclassificação do certame: 
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7.2.1. Comparecer no local da prova, convenientemente trajado, portando, 

obrigatoriamente, documento de identidade e caneta esferográfica com tinta azul ou 

preta; 

7.2.1.1. São considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos 

Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de 

Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos 

fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc.); passaporte brasileiro, 

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

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

trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 

da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997); 

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

títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras 

funcionais, CPF, ou qualquer outro documento sem valor de identidade, bem como 

documentos ilegíveis ou não identificáveis. 

7.2.1.3. O candidato deverá permanecer em sala por um período mínimo 30 minutos sob 

pena de desclassificação.  

7.2.2. A prova terá 20 questões, distribuídas da forma abaixo: 

 

CONTEUDOS NÚMERO DE 

QUESTÕES 

VALOR DE CADA 

QUESTÃO 

Língua Portuguesa 05 0,50 

Conhecimentos Gerais  05 0,50 

Matemática 05 0,50 

Conhecimentos Específicos 05 0,50 
 

7.2.2.1. Os conteúdos programáticos da prova escrita estão descritos no anexo II do 

presente Edital. 

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

excluído do Processo Seletivo: 

7.2.3.1. Comunicar-se com os demais candidatos ou pessoas estranhas ao Processo 

Seletivo, bem como consultar livros ou apontamentos; 

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

presença de fiscal; 

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

comunicação; 

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

nem a realização de prova fora do horário e local marcado para todos os candidatos; 

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

comprovarão os respectivos lacres e assinarão, juntamente com o fiscal, o termo de 

abertura dos mesmos; 

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

resposta, sendo responsável pela conferência dos dados e pela verificação se o caderno 

de questões está completo, sem falhas de impressão e se corresponde ao cargo para o 

qual se inscreveu. 
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7.2.7. A ocorrência de qualquer divergência deve ser comunicada imediatamente ao 

fiscal de sala; 

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

questões não assinaladas, ou marcadas com mais de uma alternativa, emendas ou 

rasuras, a lápis ou com caneta esferográfica de tinta com cor diversa das estabelecidas 

ou em desacordo com as instruções contidas no caderno de provas e ou cartão resposta; 

7.2.8.1. Serão considerados sem efeito os cartões-respostas entregues sem a assinatura 

do candidato; 

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

devidamente preenchido; 

7.2.10. Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se imediatamente do 

local. O candidato que não concluiu a prova não poderá comunicar-se com os 

candidatos que já a efetuaram; 

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

concluir, os quais assinarão o termo de encerramento, juntamente com os fiscais, e 

efetuarão a conferência dos cartões-resposta, cujas irregularidades serão 

apontadas no referido termo; 

7.2.12. Qualquer irregularidade no momento da aplicação da prova importará na 

eliminação do candidato; 

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

respondidas corretamente por todos os candidatos; 

7.3.1. Os envelopes contendo os cadernos das provas e os cartões-resposta serão 

entregues, pelos fiscais, à Comissão Executora do Processo Seletivo. 

7.4. Os gabaritos das provas escritas serão disponibilizados via internet, no sítio 

www.infinityprovas.com.br, e nos locais previstos no item 13.1 deste Edital, no dia 16 

de março de 2014, após as 20 horas. 

7.5. No dia 18 de março de 2014, o Município de Porto Belo publicará o gabarito 

definitivo.  

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

candidato:  

7.6.1. Que tiver maior idade 

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

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

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

7.6.5. Que possuir maior número de dependentes. 

7.7. Persistindo o empate, será realizado sorteio, em ato público, em local e data 

anunciados com, pelo menos, 2 (dois) dias de antecedência, na forma do item 13.1 deste 

Edital. 

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

desclassificação do Processo Seletivo. 

7.9. No dia 18 de março de 2014 será publicado as notas e classificação provisória. 

7.10. A lista de classificação homologada pelo Prefeito do Município de Porto Belo, 

será publicada no dia 20 de março de 2014, nos locais previstos no item 13.1 deste 

Edital. 

 

8. NORMAS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 

 

8.1. Prova Prática para o cargo de Motorista serão realizadas atividades inerentes ao 

cargo observando: 

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - SC 

Processo Seletivo – Edital 01/2014 

- Elementos de conservação e manutenção dos veículos; (água, óleo, pneus, bateria e 

condições); 

- Aptidão e conhecimento na condução dos veículos; 

- Técnica; 

- Eficiência.  

8.1.1. Os candidatos deverão conduzir os veículos e realizar tarefas destinadas pelos 

avaliadores, por aproximadamente 10 minutos. 

8.1.2. Todas as provas práticas serão filmadas a fim de esclarecer possíveis 

recursos contra nota da prova prática. 

 

8.2. Prova Prática para o cargo de Operador de Máquinas serão realizadas 

atividades inerentes ao cargo observando: 

- Elementos de conservação e manutenção dos veículos; (água, óleo, pneus, bateria e 

condições); 

- Aptidão e conhecimento na condução dos veículos; 

- Técnica; 

- Eficiência.  

8.2.1. Os candidatos deverão conduzir os veículos e realizar tarefas destinadas pelos 

avaliadores, por aproximadamente 10 minutos. 

8.2.2. Todas as provas práticas serão filmadas a fim de esclarecer possíveis 

recursos contra nota da prova prática. 

 

8.3. Para os cargos de Instrutor de Teclado, Instrutor de Violino, Instrutor de 

Cultura Popular, Instrutor de Artes Marciais, Instrutor de Dança e Instrutor de 

Percussão serão realizadas atividades inerentes ao cargo em dois tempos, 

observando: 

8.3.1. Primeiro tempo coletivo (30 minutos): 

8.3.1.1. Elaborar um plano de aula contendo os itens: objetivos, metodologia, recursos e 

critérios de avaliação (5 pontos). 

 

8.3.2. Segundo tempo individual para os cargos de Instrutor de Teclado: 

8.3.2.1. Executar uma peça musical de livre escolha, no seu instrumento (2,5 pontos). 

8.3.2.2. Simulação de uma aula mediante o plano apresentado (2,5 pontos). 

 

8.3.3. Segundo tempo individual para os cargos de Instrutor de Percussão: 

8.3.3.1. Executar um padrão de acompanhamento aplicados à música de sua escolha, no 

seu instrumento (2,5 pontos). 

8.3.3.2. Simulação de uma aula mediante o plano apresentado (2,5 pontos). 

 

8.3.4. Segundo tempo individual para os cargos de Instrutor de Dança: 

8.3.4.1. Executar uma coreografia de livre escolha (2,5 pontos). 

8.3.4.2. Simulação de uma aula mediante o plano apresentado (2,5 pontos). 

 

8.3.5. Segundo tempo individual para os cargos de Instrutor de Artes Marciais: 

8.3.5.1. Simulação de uma aula mediante o plano apresentado (5 pontos). 

 

8.3.6. Segundo tempo individual para os cargos de Instrutor de Violino: 

8.3.6.1. Executar um padrão de acompanhamento aplicados aplicados à música de sua 

escolha, no seu instrumento (2,5 pontos). 
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8.3.6.2. Simulação de uma aula mediante o plano apresentado (2,5 pontos). 

 

8.3.7. Segundo tempo individual para os cargos de Instrutor de Cultura Popular: 

8.3.7.1. Executar uma coreografia de livre escolha (5 pontos). 

 

 

8.3.8. Todas as provas práticas serão filmadas a fim de esclarecer possíveis 

recursos contra nota da prova prática. 

 

8.4. O local das Provas Práticas serão divulgados na Homologação das inscrições.  

8.5. Todos os candidatos deverão estar no local e horário determinados. 

8.6. É sugerida a chegada dos candidatos com 20 (vinte) minutos de antecedência, 

levando em consideração que os portões de acesso ao local serão fechados às 

12h55min. 

8.7. Será vedado o acesso ao local da prova prática ao candidato que se apresentar 

após as 12 horas e 55 minutos, sob qualquer alegação. 

8.8. Os candidatos deverão comparecer no local da prova, convenientemente trajado, 

portando, obrigatoriamente, documento de identidade (conforme item 7.2.1.1.) e caneta 

esferográfica com tinta azul ou preta. 

8.9. Nenhum candidato fará a prova prática fora do dia, local e horário divulgados. 

8.10. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada desta prova. 

 

9. DOS RECURSOS 

 

9.1. Serão admitidos os seguintes recursos: 

9.1.1. Do presente Edital; 

9.1.2. Do não deferimento do pedido de inscrição; 

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

9.1.4. Da nota da prova escrita; 

9.1.5. Da nota da prova Prática; 

9.1.6. Da classificação final. 

9.2. A impugnação a este Edital poderá ser efetuada por qualquer cidadão, no prazo de 1 

(um) dia útil, após a sua publicação, mediante requerimento protocolado junto à 

Prefeitura Municipal de Porto Belo no setor de recepção. 

9.3. Os demais recursos deverão ser feitos exclusivamente através do sítio da empresa 

Infinity Assessoria Pedagógica – www.ifinityprovas.com.br, no campo recursos, 

disposto na área referente a este processo seletivo, não serão aceitos outras formas de 

recurso. 

 

10. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO 

 

10.1. Para a investidura no cargo, o candidato aprovado deverá, obrigatoriamente, 

preencher os requisitos a seguir: 

10.1.1. Ter nacionalidade brasileira ou equivalente; 

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

10.1.3. Ter aptidão física e mental, demonstrada por atestado médico de saúde, 

fornecido por médico, após a apreciação dos exames e dos demais documentos de que 

trata este Edital, os quais são de responsabilidade do candidato; 

10.1.4. Comprovar habilitação mínima exigida pelo edital; 

http://www.ifinityprovas.com.br/
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10.1.5. Apresentar os seguintes documentos, com cópia legível, acompanhada de 

original, quando for o caso: 

a) Certidão de Casamento ou Nascimento; 

b) Carteira de Identidade; 

c) Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

d) Título de Eleitor; 

e) Certidão relativa à quitação eleitoral; 

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

masculino); 

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

h) Certidão de Nascimento dos filhos; 

i) PIS/PASEP (frente e verso);  

j) Número da conta-corrente; 

k) Comprovante de endereço e telefone, atualizados; 

l) Declaração de ter sofrido ou não, no exercício de função pública, processo 

disciplinar/penalidades disciplinares. 

m) Apresentar declaração de não possuir acúmulo de cargo público, exceto aqueles 

previstos na Lei. 

 

11. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO E DAS DISPOSIÇÕES 

GERAIS 

 

11.1. Este Processo Seletivo terá validade de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por 

igual período por necessidade da administração pública municipal. 

11.2. A aprovação neste Processo Seletivo não caracterizará direito à contratação, a 

qual, no prazo de validade, será efetuada conforme a necessidade da Administração, 

respeitada a classificação obtida. 

11.3. O contrato de trabalho terá validade de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por 

igual período por necessidade da administração pública municipal. 

 

12. DA ESCOLHA DE VAGAS  

 

12.1. A escolha de vagas será anunciada pelo Município de Porto Belo. 

  

 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

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

resultantes de recursos e demais atos provenientes deste Edital de Processo Seletivo, 

serão publicados no site, mural interno do Município de Porto Belo e no sítio 

www.infinityprovas.com.br. A lista de classificação, além dos locais anteriores, será 

publicada no órgão oficial de publicação do Município. 

13.2. Itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, 

circunstâncias que serão mencionadas em adendo ou aviso a ser publicado. 

13.3. Os casos omissos serão resolvidos pelas Comissões do Processo Seletivo, 

competente também para julgar, em decisão irrecorrível e Soberana, quaisquer que 

sejam os recursos interpostos pelos candidatos. 

13.4. Integram o presente Edital os seguintes Anexos: 

13.4.1. Anexo I – Quadro de cargos e habilitação mínima exigida; 

http://www.infinityprovas.com.br/
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13.4.2. Anexo II – Conteúdo Programático da Prova Escrita; 

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

 

 

 

Porto Belo, 05 de fevereiro de 2014. 

 

 

Evaldo José Guerreiro Filho 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 

QUADRO DE CARGOS E HABILITAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA  
 

CARGO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

HABILITAÇÃO/MÍNIMA 

 

SALÁRIO 

 

VAGAS 

Agente dos Serviços Turísticos 40 h 

Cursando a partir do 1º período do 

curso de nível superior em 

Administração, Comércio Exterior, 

Engenharia Ambiental, Jornalismo, 

Pedagogia ou Turismo. 

R$ 759,63 2 

Auxiliar de Serviços Gerais - 

Secretaria de Obras 
40 h Alfabetizado 

R$ 759,14 9 

Bibliotecário 20 h 

Curso superior em Biblioteconomia e 

registro no órgão fiscalizador do 

exercício profissional. 

R$ 1.466,52 

 

1 

Contador 40 h 

Conclusão de Curso Superior em 

Ciências Contábeis, com registro no 

respectivo Conselho Regional com 

experiência mínima de 6 meses na 

fazenda pública. 

R$ 2.933,06 1 

Coveiro 40 h Ensino Fundamental Completo R$ 879,90 CR 

Engenheiro Civil 20 h 

Nível Superior em Engenharia Civil 

e registro no órgão fiscalizador do 

exercício profissional. 

R$ 2.006,80 2 

Fiscal de Obras e Tributos 40 h Ensino Médio Completo R$ 759,11 3 

Instrutor de Artes Marciais 40 h 
Ensino Médio Completo com 

comprovada aptidão na área 

R$ 953,25 3 

Instrutor de Cultura Popular 

(Boi de Mamão) 
Hora 

Comprovada aptidão na área R$ 21,24/h CR 

Instrutor de Dança Hora Comprovada aptidão na área R$ 21,24/h 1 

Instrutor de Percussão Hora Comprovada aptidão na área R$ 21,24/h 1 

Instrutor de Teclado Hora Comprovada aptidão na área R$ 21,24/h 1 

Instrutor de Violino Hora  Comprovada aptidão na área R$ 21,24/h CR 

Médico Psiquiatra ou Médico 

Clínico Geral com formação em 

saúde mental 

20 h 
Ensino Superior com respectivo 

registro no órgão competente 

 

R$ 4.002,79 

 

2 
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CARGO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

HABILITAÇÃO/MÍNIMA 

 

SALÁRIO 

 

VAGAS 

Motorista 40 h Alfabetizado e CNH “D” R$ 806,58 5 

Operador de Máquinas 40 h Alfabetizado e CNH “C” R$ 806,60 1 

Professor de Banda e Coral 30 h 

Ensino Médio Completo com 

comprovada experiência em 

coordenação de Fanfarra. 

R$ 912,55 1 

Professor de Escolinhas 

Esportivas 
30 h 

Curso Superior, em nível de 

graduação, na área de Educação 

Física 

R$ 953,25 4 

Profissional de Educação Física 40 h 
Ensino Superior com respectivo 

registro no órgão competente 

R$ 2.196,29 1 

Psicólogo 20 h 

Nível Superior em Psicologia e 

registro no órgão fiscalizador do 

exercício profissional. 

R$ 1.466,52 2 

Servente 40h Alfabetizado R$ 759,14 3 

Técnico em Informática 40 h 
Conclusão do ensino médio, com 

formação na área de informática. 

R$ 1026,59 

 

CR 

Terapeuta Ocupacional  40 h 
Ensino Superior com respectivo 

registro no órgão competente 

R$ 2.933,06 1 
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ANEXO II 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA ESCRITA  

 

1 – LÍNGUA PORTUGUESA: 

Compreensão de textos – Textos não literários de diversos tipos, textos literários de 

autores brasileiros: crônica, conto, novela, romance, poema, teatro. Literatura – A 

literatura brasileira: das origens aos nossos dias. Conhecimento linguístico – 

Morfossintaxe: o nome e seus determinantes. O verbo. As palavras de relação – 

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

nominal e verbal – Colocação pronominal – Estrutura do parágrafo – Ortografia, 

acentuação e pontuação. Estilística: Denotação e conotação. Figuras de linguagem: 

figuras de palavras, figuras de sintaxe e figuras de pensamento. 

 

2 – CONHECIMENTOS GERAIS: 

História e Geografia do Mundo, do Brasil, de Santa Catarina e de Porto Belo. Aspectos 

econômicos, políticos e sociais do Mundo, do Brasil, de Santa Catarina e de Porto Belo. 

Atualidades do Brasil e do Mundo. Esportes, turismo e lazer. Economia mundial, 

nacional, estadual e municipal. Lei Orgânica do Município. Aspectos de Ciências, 

Cultura, Cinema, Artes e Tecnologia. 

 

3 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR CARGO: 

 

Agente dos Serviços Turísticos:  

As relações ambientais: ecológica, social, econômica, e cultural; Impactos econômicos 

do turismo e efeitos macroeconômicos. Nova estrutura do turismo no Brasil. Turismo e 

globalização. Turismo e Meio Ambiente. Turismo e patrimônio ambiental e cultural, 

Turismo em áreas naturais e suas diferentes formas. Economia ambiental. Planejamento 

turístico em áreas naturais. Impactos positivos e negativos do turismo e meio ambiente. 

Planejamento Turístico. Conceituação e tipologia. Turismo sustentável, programa 

nacional de municipalização do turismo. Conscientização turística. Turismo e políticas 

públicas. Lei Geral do Turismo nº 11.771/08, de 17 de setembro de 2008. Decreto nº 

7.381/10. Lei Nº 11.637, de 28 de dezembro de 2007. Decreto nº 2.080, de 3 de 

fevereiro de 2009. Lei nº 13.792, de 18 de julho de 2006. Plano de marketing turístico 

de Santa Catarina 2020. 

 

Auxiliar de Serviços Gerais: 

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

Conservação dos instrumentos de trabalho. Higiene, limpeza. Prevenção de acidentes no 

trabalho. Equipamentos de segurança. Cuidados com a saúde, qualidade de vida e 

higiene. Postura profissional e apresentação pessoal. Atendimento ao público. Serviços 

auxiliares de limpeza. Destinação do lixo, reciclagem. Cuidados que devemos ter com o 

meio ambiente. Preservação ambiental. Educação ambiental. Aquecimento global. 

Atmosfera. Poluição. Saneamento básico. 

 

Bibliotecário: 

Biblioteconomia, documentação e ciência da informação. Documentação e informação: 

Conceito, desenvolvimento e estrutura da documentação. Fontes de informação: geral e 

especializada. Formação e desenvolvimento de coleções. Organização e tratamento da 
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informação e registros do conhecimento (catalogação, classificação, indexação e 

resumos). Normas de informação e documentação da ABNT. Serviços de referência e 

informação. Fontes gerais e especializadas de informação. Gestão de unidades de 

informação. Bibliotecas universitárias e o contexto institucional. Tecnologia da 

informação aplicada à gestão e aos serviços de bibliotecas. Legislação, ética profissional 

e órgãos de classe. Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; Lei nº 11.091, de 12 de 

janeiro de 2005 e alterações posteriores. Planejamento e Administração de Bibliotecas e 

Centros de Documentação e Informação: administração de recursos materiais, 

financeiros, informacionais e humanos. Tipos e Funções de Bibliotecas e Centros de 

Documentação e Informação; Desenvolvimento de coleções, políticas de seleção e 

aquisição, avaliação de coleções. Programas de Incentivo à Leitura. Tratamento da 

informação: Catalogação (AACR), catalogação descritiva, entradas e cabeçalhos; 

Sistemas de classificação: CDD e CDU; tabelas de notação de autor Cutter Sanborn, 

tabela PHA; Indexação: descritores, índices e resumos. Tipos e funções de catálogos; 

Serviços recuperação e disseminação da informação, estudos de usuários; Elaboração de 

bibliografias; Normalização de publicações e trabalhos técnicos; Comutação 

bibliográfica; Informática: automação de bibliotecas e centros de informação, banco de 

dados, sistemas automatizados nacionais e internacionais. Noções básicas de 

preservação e conservação de coleção. 

 

Contador: 

Contabilidade Geral; Contabilidade de custos; Legislação e ética profissional do 

contabilista; Princípios fundamentais de contabilidade e Normas brasileiras de 

contabilidade. Contabilidade Pública. Contabilidade Gerencial. Teoria da Contabilidade. 

Noções sobre auditoria. Noções gerais, campo de aplicação, objeto, comparações com a 

contabilidade empresarial. Regimes contábeis: Conceito, princípios, regimes e regime 

adotado no Brasil. Orçamento público: Significado e processo, definição, princípios 

orçamentários, ciclo orçamentário, orçamento por programas, categorias de 

programação, orçamento base zero. Receita pública: Conceito, classificação, receita 

orçamentária e extra orçamentária, estágios, restituição e anulação de receitas, 

escrituração, dívida ativa. Despesa pública: Conceito e classificação. Licitação; 

Conceito, legislação aplicada, edital, modalidades de licitação. Estágios da despesa: 

fixação da despesa, empenho, liquidação da despesa. Restos a pagar, divida pública e 

regime de adiantamento. Patrimônio público: Variações patrimoniais, variações ativas e 

passivas e suas escrituração. Créditos adicionais: Conceito, classificação e escrituração. 

Balanços: Conceito, balanço orçamentário, financeiro e patrimonial. Tomadas e 

prestações de contas, controle interno e externo. Tributos e impostos. Lei Federal nº 

8.666, de 21.06.1993 e alterações: Alienações; Licitação: conceitos e aplicações; 

Modalidades de licitação: limites; publicidade; convite, tomada de preços, concorrência; 

Habilitação na licitação; Tipos de Licitação; Contratos Administrativos. Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Princípios básicos de informática. Noção de características do 

Windows, arquivos e pastas, trabalhando com programas, impressão, acessórios do 

Windows, ferramentas do Windows. Microsoft Office Word 2010: introdução, editando 

documentos, manipulando textos, edição de layout, colunas, tabelas e bordas, elementos 

gráficos, ferramentas. Microsoft Office Excel 2010: introdução, formatação de 

planilhas, configurando planilhas, execução de cálculos e funções, trabalhando com 

elementos gráficos, gráficos e símbolos. Internet e navegadores: introdução à internet, o 

Internet Explorer, Outlook Express, compactadores, gerenciamento de downloads, vírus 

e antivírus. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - SC 

Processo Seletivo – Edital 01/2014 

 

Coveiro: 

Atualidades; Conhecimentos Gerais; Noções de limpeza e higiene. Noções de 

cidadania. Primeiros Socorros. Meio Ambiente e Ecologia. Como evitar acidentes. 

Conhecimento sobre materiais básicos de construção civil - areia, cimento, cal, pedra 

etc.; equipamentos e máquinas; nível e prumo; concretos e argamassas; fundações; 

alvenarias; lajes; materiais de acabamento; impermeabilização. Utilização de produtos e 

ferramentas necessárias. Relacionamento com o público. Higiene ambiental, de 

utensílios e equipamentos. Prevenção e controle de insetos e roedores. Noções de 

prevenção de acidentes no trabalho. Conhecimentos básicos da função. 

 

Engenheiro Civil: 

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

Execução de Levantamento Topográfico. Projetos Arquitetônicos; Execução e Projetos 

Estruturais (concreto, aço, madeira e rochas); Execução e Projetos de instalações 

hidrossanitárias e elétricas. Execução e projeto de Fundações e Contenções. Mecânica 

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

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

condicionado. Execução e Projeto de instalações de Combate a Incêndio. Projetos de 

Estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto, estações elevatórias 

de água e estações elevatórias de esgoto. Especificação normalizada de materiais e 

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

Orçamento e composição de custos unitários, parciais e totais: levantamentos 

quantitativos. Planejamento e cronograma físico-financeiro: PERT-CPM. 

Gerenciamento de obras. Construção. Procedimentos normalizados de: organização do 

canteiro de obras; execução de fundações (fundações rasas e fundações profundas). 

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

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

e revestimentos; pinturas, instalações (água, esgoto, eletricidade; telefonia; instalações 

especiais); fiscalização de obras; acompanhamento da aplicação de recursos (medições, 

emissão de fatura etc.); controle de materiais (cimento, agregados, aditivos, concreto 

usinado, aço, madeira, materiais cerâmicos, vidro, etc.); controle de execução de obras e 

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

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

saneamento ambiental (disposição de resíduos, aterros sanitários etc.). Obras de 

Infraestrutura urbana e rural. Estradas e pavimentação rígida e flexível. Terraplenagem. 

Legislação e Engenharia legal. Legislação Ambiental. Licitações e contratos. Legislação 

especifica para obras de engenharia civil. Vistoria e elaboração de pareceres. Princípios 

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

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

Engenharia de Avaliação: Noções da normalização de Avaliação de imóveis urbanos. 

Normas de desenho técnico; desenho auxiliado por computador - AutoCAD. 

Procedimentos de construção civil de acordo com as normas da ABNT. Normalização 

de serviços. Estatuto das Cidades - Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Lei nº 

8.666/93 e suas alterações. Lei nº10.520/02 (pregão). 

 

Fiscal de Obras e Tributos: 

Conhecimentos Básicos de Informática; Conhecimentos Básicos de Internet. Noções de 

serviços administrativos e municipais; Lei tributária. Fato gerador. Base de cálculo. 
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Alíquota. Lançamentos - modalidades: por declaração, de ofício e por homologação, 

revisão, atualização de valores imobiliários, recursos contra lançamentos. Crédito 

tributário - exigibilidade, extinção, pagamento, decadência, prescrição, exclusão, 

anistia, cobrança judicial. Imunidade e isenção - isenções: unilaterais, bilaterais, 

subjetivas e objetivas. Incidência e não incidência. Bitributação e "BIS IN IDEM". 

Parafiscalidade e extrafiscalidade. Normas gerais de direito financeiro e tributário. 

Tributos e outras receitas municipais. Impostos privativos - imposto predial urbano 

(IPTU): zona urbana - incidência, alíquotas, base de cálculo e contribuintes, imposto 

sobre transmissão "inter vivos" de imóveis e de direitos reais (ITBI), imposto sobre 

serviço de qualquer natureza (ISS) - incidência, base de cálculo e contribuinte. Impostos 

partilhados - imposto de renda, imposto territorial rural (ITR), imposto sobre a 

propriedade de veículos automotores (IPVA), imposto sobre operações relativas 'a 

circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação (ICMS), imposto sobre produtos industrializados 

(IPI), fundo de participação dos municípios (FPM) e outros fundos. Tributos comuns - 

taxas diversas e contribuição de melhoria. Outras receitas - preços, empréstimos, 

financiamentos, auxílios e subvenções. Tributos municipais: critérios estruturais; 

princípios constitucionais; da progressividade; isenções tributárias; do processo 

administrativo. Autonomia e competência tributária do município. Extinção do crédito 

tributário; Contribuição de melhoria; Lei 8.666; Código Tributário Nacional; Tributos 

na Constituição Federal; Legislação Tributária Municipal. Qualidade no atendimento: 

Atendimento ao público interno e externo, pessoalmente ou através do telefone; 

recebimento, orientação e encaminhamento das pessoas ao setor específico. Noções de 

Arquivo: organização de arquivos e protocolos; Recepção e despacho de documentos; 

Uso de equipamentos de escritório. Noções de ética e cidadania. e outros conceitos 

inerentes as atribuições do cargo. Lei Orgânica de do Município de Porto União. Código 

de Postura do Município. Outras atividades inerentes a atribuição do cargo. Conceitos 

sobre a Legislação Urbanística Municipal (disposições mínimas do Plano Diretor, 

Zoneamento e Índices Urbanísticos, Código de Obras e Edificações, Código de 

Posturas, Lei de Parcelamento do Solo), instrumentos de autuação (Notificação, Auto de 

Infração e Auto de Apreensão). Conceito e Limites. Parcelamento do solo (loteamento, 

desmembramento, fracionamento de lotes, - Leis Federais n.º 6.766/79 e n.º 10.406-02). 

Controle de acesso a prédios e serviços públicos e particulares para Deficientes, Idosos, 

Gestantes e Pessoas acompanhadas de crianças de colo (Leis Federais n.º 10.048-00, n.º 

10.098-00; Decreto n.º 5.985-04). Atividade de proteção da saúde pública (Decreto-Lei 

Estadual n.º 23.430-74). Licença para Edificar (conceito, procedimentos, alteração do 

projeto): HABITE-SE, Licença para Reforma e Reconstrução, Licença para 

Demolições, Controle sobre o uso e ordenamento do solo, Sinalização de vias e obras 

públicas. Noções de legislação tributária; lançamento; a arrecadação cobrança de 

tributos, aplicando penalidades; circulação de bens, mercadorias e serviços; Impostos; 

Taxas; Emolumentos; Contribuição de melhoria; Lei 8.666; Código Tributário 

Nacional; Tributos na Constituição Federal e outros conceitos inerentes as atribuições 

do cargo. Regras do Edital do Concurso 001/2011. Noções de ética e cidadania, 

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 tetos, planilhas e 

apresentações; uso de fórmulas, tabelas, imagens e gráficos. Internet e Intranet; 

navegação e busca na Web; correio eletrônico. Segurança: softwares maliciosos; 

procedimentos e aplicativos de segurança; realização de cópias de segurança, outros 
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conteúdos inerentes ao cargo. Noções de ética e cidadania. Constituição Federal, 

Estatuto do Servidor, Lei Orgânica Municipal e outros conceitos inerentes as atribuições 

do cargo. 

 

Instrutor de Artes Marciais: 

Currículo Escolar: sentido amplo e especifico, planejamento curricular, 

interdisciplinaridade, diversidade; Processos de Ensino Aprendizagem: conceituação 

apropriação e elaboração de conceitos científicos, mediação professor aluno, plano de 

aula, procedimentos metodológicos e teoria da atividade; Avaliação da aprendizagem: 

conceitos e procedimentos; Legislação da educação básica; Lei nº 9.394/96 LDB; Lei nº 

10.639 de 09 de Janeiro de 2003 - Educação das Relações Étnico-raciais. Constituição 

Federal, na parte referente a Educação; e ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente); 

Proposta Curricular de Santa Catarina, PCN'S. DIDÁTICA GERAL. Psicologia da 

Aprendizagem e do Desenvolvimento; Conceitos de: Movimentos; Técnicas utilizadas 

nas diversas artes marciais; A postura; direções; competição: Os estilos, As penalidades 

na competição. História das artes marciais, conceitos de defesa pessoal. Informática 

Básica. 

 

Instrutor de Cultura Popular: 

Currículo Escolar: sentido amplo e especifico, planejamento curricular, 

interdisciplinaridade, diversidade; Processos de Ensino Aprendizagem: conceituação 

apropriação e elaboração de conceitos científicos, mediação professor aluno, plano de 

aula, procedimentos metodológicos e teoria da atividade; Avaliação da aprendizagem: 

conceitos e procedimentos; Legislação da educação básica; Lei nº 9.394/96 LDB; Lei nº 

10.639 de 09 de Janeiro de 2003 - Educação das Relações Étnico-raciais. Constituição 

Federal, na parte referente a Educação; e ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente); 

Proposta Curricular de Santa Catarina, PCN'S. DIDÁTICA GERAL. Psicologia da 

Aprendizagem e do Desenvolvimento; Aspectos históricos e culturais dos estados e 

regiões do Brasil; manifestações da cultura popular (festas folclóricas, danças, músicas, 

causos e lendas, artesanato e gastronomia). 

 

Instrutor de Dança: 

Currículo Escolar: sentido amplo e específico, planejamento curricular, 

interdisciplinaridade, diversidade; Processos de Ensino Aprendizagem: conceituação 

apropriação e elaboração de conceitos científicos, mediação professor aluno, plano de 

aula, procedimentos metodológicos e teoria da atividade; Avaliação da aprendizagem: 

conceitos e procedimentos; Legislação da educação básica; Lei nº 9.394/96 LDB; Lei nº 

10.639 de 09 de Janeiro de 2003 - Educação das Relações Étnico-raciais. Constituição 

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

Proposta Curricular de Santa Catarina, PCN'S. DIDÁTICA GERAL. Tendências 

Pedagógicas, Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento; Dança e movimento; 

A dimensão estética da dança; Dança e sociedade; Dança e diversidade cultural; 

Pressupostos metodológicos do ensino da dança. Educação integral na formação do 

sujeito. Recreação e Lazer como qualidade de vida. Desenvolvimento Físico, Cognitivo 

e Psicossocial na Meia Idade e Terceira Idade. Dança popular, folclórica e tradicional. 

Expressão corporal. Dança clássica. Dança contemporânea. Estilos de dança na 

atualidade. Conhecimentos teóricos para preparação básica de um grupo de dança. 

Alongamento e Flexibilidade. Ritmo: classificação, valores, composição. Movimentos: 

classificação, postura, posições, passagens, deslocamentos. Coreografias. Dança: 
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história, classificação, linhas coreográficas, técnica de transmissão. Expressão e 

comunicação artística. 

 

Instrutor de Percussão: 

Currículo Escolar: sentido amplo e específico, planejamento curricular, 

interdisciplinaridade, diversidade; Processos de Ensino Aprendizagem: conceituação 

apropriação e elaboração de conceitos científicos, mediação professor aluno, plano de 

aula, procedimentos metodológicos e teoria da atividade; Avaliação da aprendizagem: 

conceitos e procedimentos; Legislação da educação básica; Lei nº 9.394/96 LDB; Lei nº 

10.639 de 09 de Janeiro de 2003 - Educação das Relações Étnico-raciais. Constituição 

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

Proposta Curricular de Santa Catarina, PCN'S. DIDÁTICA GERAL. Tendências 

Pedagógicas, Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento; Teoria e percepção 

musical; ensino coletivo; teoria musical e percepção rítmica; definição de música; 

elementos da música; definição de som; propriedades do som; fórmulas de compasso; 

sincopa; contratempo; quiálteras; nome e tessitura das notas; escalas maiores e suas 

relativas menores; ciclos das quintas; intervalos 

maiores/menores/diminutos/aumentados/justo; conhecimentos gerais sobre os 

instrumentos. 

 

Instrutor de teclado: 

Currículo Escolar: sentido amplo e específico, planejamento curricular, 

interdisciplinaridade, diversidade; Processos de Ensino Aprendizagem: conceituação 

apropriação e elaboração de conceitos científicos, mediação professor aluno, plano de 

aula, procedimentos metodológicos e teoria da atividade; Avaliação da aprendizagem: 

conceitos e procedimentos; Legislação da educação básica; Lei nº 9.394/96 LDB; Lei nº 

10.639 de 09 de Janeiro de 2003 - Educação das Relações Étnico-raciais. Constituição 

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

Proposta Curricular de Santa Catarina, PCN'S. DIDÁTICA GERAL. Tendências 

Pedagógicas, Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento; História da Música: 

compreensão dos períodos/estilos da história da música e das principais características. 

Linguagem e Teoria Musical: conhecimentos sobre os elementos da linguagem e das 

formas musicais; a função destes elementos para a decodificação da música. Pedagogia 

e práticas do ensino da Música: noções básicas sobre o ensino de música; pedagogos 

musicais e suas metodologias. 

 

Instrutor de Violino: 

Currículo Escolar: sentido amplo e específico, planejamento curricular, 

interdisciplinaridade, diversidade; Processos de Ensino Aprendizagem: conceituação 

apropriação e elaboração de conceitos científicos, mediação professor aluno, plano de 

aula, procedimentos metodológicos e teoria da atividade; Avaliação da aprendizagem: 

conceitos e procedimentos; Legislação da educação básica; Lei nº 9.394/96 LDB; Lei nº 

10.639 de 09 de Janeiro de 2003 - Educação das Relações Étnico-raciais. Constituição 

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

Proposta Curricular de Santa Catarina, PCN'S. DIDÁTICA GERAL. Tendências 

Pedagógicas, Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento; Regras básicas de 

grafia musical. Leitura e escrita nas claves de sol e de fá. Compassos simples, 

compostos e alternados. Síncope e contratempo. Quiálteras. Formação das escalas 

maiores e menores (forma natural, harmônica e melódica). Graus tonais e graus modais. 
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Armaduras de clave: tonalidades maiores, menores, homônimas, relativas e 

enarmônicas. Funções Harmônicas. Atonalidade, politonalidade, bitonalidade. 

Intervalos harmônicos, melódicos, simples e compostos (classificação). Acordes de 3 e 

4 sons; classificação quanto à natureza e à função e suas respectivas inversões. 

Modulação a tons vizinhos. Andamentos. Abreviaturas, termos especiais. Noções de 

Fraseologia musical: inciso, membro de frase, frase, período, cesura. Ritmos iniciais e 

finais. Cadências melódicas e harmônicas. 

 

Médico Psiquiatra ou Médico Clínico Geral com formação em saúde mental 

Novo Código de Ética Médica. Norma Operacional Básica - NOB 1/96 do Sistema 

Único de Saúde (saúde pública); Portaria nº 2.203, de 5 de novembro de 1996 (saúde 

pública); Pacto pela Saúde 2006 Consolidação do SUS (saúde pública); Norma 

Operacional da Assistência à Saúde NOAS-SUS 01/02; Epidemiologia, fisiopatologia, 

diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares: insuficiência 

cardíaca, insuficiência coronária, arritmias cardíacas, doença reumática, tromboses 

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

pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar, 

pneumopatia intersticial, neoplasias, gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, diarréia 

aguda e crônica, pancreatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças 

intestinais inflamatórias, doença diverticular de cólon, insuficiência renal aguda e 

crônica, glomeruloneferites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido base, 

nefroletíase, infecções urinárias, hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, 

hipotiroidismo, hipertiroidismo, doenças da hipófise e da adrenal, anemias hipocrônicas, 

macrocíticas e homolíticas, anemia aplástica, leucopenia, púrpuras, distúrbios da 

coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão: osteoartrose, doença 

reumatóide juvenil, gota, tupus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doença do 

colágeno; neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente vascular cerebral, 

meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias, alcoolismo, abstinência alcoólica, 

surtos psicóticos, pânico, depressão; infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, 

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

doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, 

leishmaniose, lepstopirose, malária, tracoma, estreptococciais, estafilococciais, doença 

meningocócica, infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses; escabiose. Prevenção 

em traumas no trânsito e por violência interpessoal. Prevenção nas doenças 

ocupacionais. Uso de drogas (tabaco, álcool, maconha, cocaína, sedativos e excitantes 

do SNC, alucinógenos). Sistema de registro, notificações de doenças, atestados. 

Principais indicadores da saúde da população brasileira. Ética Profissional. 

Medicamentos: Informações Básicas. Efeitos Colaterais e seu Manejo. Fundamentos 

Psicanalíticos: Teoria e Psicopatologia. Delirium, Demência, Transtorno Amnéstico. 

Transtornos Relacionados a Substâncias. Esquizofrenia. Outros Transtornos Psicóticos. 

Transtornos de Humor. Transtornos de Ansiedade. Transtornos Alimentares. Transtorno 

de Déficit de Atenção. Reforma psiquiátrica. Diagnóstico em Psiquiatria. 

Psicopatologia. Transtornos mentais orgânicos, incluindo sintomáticos. Transtornos 

mentais e do comportamento decorrentes do uso de substância psicoativa. 

Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes. Transtornos do humor (afetivos). 

Transtornos neuróticos, relacionados ao estresse e somatoformes. Síndromes 

comportamentais associadas a perturbações fisiológicas e fatores físicos. Transtornos de 

personalidade e de comportamento em adultos. Transtornos emocionais e de 

comportamento com início usualmente ocorrendo na infância e adolescência. 
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Psicogeriatria. Psicofarmacologia e psicofarmacoterapia. Tratamentos biológicos em 

psiquiatria. Emergências psiquiátricas. Psiquiatria de ligação e interconsulta. 

 

Motorista: 

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

Equipamentos obrigatórios. Código de Trânsito Brasileiro. Manutenção e reparos no 

veículo. Avarias sistema de aquecimento, freios, combustão, eletricidade. Controle 

quilometragem/combustíveis/ lubrificantes. Conservação e limpeza do veículo. 

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

Verificações diárias. Manutenção periódica. Ajustes. Diagnóstico de falhas. 

Engrenagens. Simbologia. 

 

Operador de Máquinas: 

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

Equipamentos obrigatórios. Código de Trânsito Brasileiro. Manutenção e reparos no 

veículo. Avarias sistema de aquecimento, freios, combustão, eletricidade. Controle 

quilometragem/combustíveis/ lubrificantes. Conservação e limpeza do veículo. 

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

Verificações diárias. Manutenção periódica. Ajustes. Diagnóstico de falhas. 

Engrenagens. Simbologia. 

 

Professor de Banda e Coral: 

Currículo Escolar: sentido amplo e especifico, planejamento curricular, 

interdisciplinaridade, diversidade; Processos de Ensino Aprendizagem: conceituação 

apropriação e elaboração de conceitos científicos, mediação professor aluno, plano de 

aula, procedimentos metodológicos e teoria da atividade; Avaliação da aprendizagem: 

conceitos e procedimentos; Legislação da educação básica; Lei nº 9.394/96 LDB; Lei nº 

10.639 de 09 de Janeiro de 2003 - Educação das Relações Étnico-raciais. Constituição 

Federal, na parte referente a Educação; e ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente); 

Proposta Curricular de Santa Catarina, PCN'S. DIDÁTICA GERAL. Psicologia da 

Aprendizagem e do Desenvolvimento. História da Música: compreensão dos 

períodos/estilos da história da música e das principais características. Linguagem e 

Teoria Musical: conhecimentos sobre os elementos da linguagem e das formas 

musicais; a função destes elementos para a decodificação da música. Pedagogia e 

práticas do ensino da Música: noções básicas sobre o ensino de música; pedagogos 

musicais e suas metodologias. Regência como liderança.Regência no contexto histórico. 

Aspectos estilísticos aplicados à prática da regência. Técnica básica de marcação. 

Técnica vocal aplicada ao coro. Escolha e estudo de repertório. Planejamento de ensaio. 

Peculiaridades da regência vocal e instrumental. Famílias e conjuntos instrumentais e 

vocais. Noções de instrumentação. Regência e educação musical. Trato vocal: Laringe, 

Pregas Vocais e Seu Funcionamento, Região Glótica e Supra Glótica: Fisiologia da 

Voz, Anatomofisiologia, Ressonadores Vocais. Propriedades do som: Timbre, Altura, 

Intensidade, Duração. Gesto vocal: Respiração, Noção de apoio, Relaxamento glótico e 

supra glótico, articulação, mix vocal, homogeneidade, afinação, equilíbrio sonoro, 

registros e passagens, classificação vocal. Técnica vocal: Exercícios Respiratórios, 

Exercícios de Vocalização e de Articulação. Efeitos e ornamentos: Legato, staccato, 

portamento, apogiatura, mordente, grupeto, trinado, floreio, vibratos e coloraturas. 

Repertório: Escolha de repertório, formação do repertório de acordo com a classificação 

vocal. 
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Professor de Escolinhas de Futebol: 

Didática Geral; - Históricos Conceitos e generalidades; - Conhecimento teórico prático 

das modalidades esportivas; - Concepções psicomotoras na educação física escolar; - 

Educação Física e o desenvolvimento humano; - Metodologia para o ensino da 

Educação Física; - As teorias da Educação Física e do Esporte; - As qualidades físicas 

na Educação Física e desportos; - Biologia do esporte; - Fisiologia do exercício.  

Anatomia Humana; - Dimensões filosóficas, antropológicas e sociais aplicadas à 

Educação e ao Esporte: Lazer e as interfaces com a Educação Física, esporte, mídia e os 

desdobramentos na Educação Física; - Dimensões biológicas aplicadas à Educação 

Física e ao Esporte: as mudanças fisiológicas resultantes da atividade física; - Educação 

física escolar e cidadania; os objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação na 

Educação Física Escolar; - Esporte e Jogos na Escola: competição, cooperação e 

transformação didático-pedagógica; Crescimento e desenvolvimento motor; Lei nº 

9.394/96 LDB; Lei nº 10.639 de 09 de Janeiro de 2003 – Educação das Relações 

Étnico-raciais. Constituição Federal, na parte referente à Educação; e ECA (Estatuto da 

Criança e do Adolescente); - Proposta Curricular de Santa Catarina, PCN’S. 

DIDÁTICA GERAL. 

 

Profissional de Educação Física: 

Didática Geral; - Históricos Conceitos e generalidades; - Conhecimento teórico prático 

das modalidades esportivas; - Concepções psicomotoras na educação física escolar; - 

Educação Física e o desenvolvimento humano; - Metodologia para o ensino da 

Educação Física; - As teorias da Educação Física e do Esporte; - As qualidades físicas 

na Educação Física e desportos; - Biologia do esporte; - Fisiologia do exercício.  

Anatomia Humana; - Dimensões filosóficas, antropológicas e sociais aplicadas à 

Educação e ao Esporte: Lazer e as interfaces com a Educação Física, esporte, mídia e os 

desdobramentos na Educação Física; - Dimensões biológicas aplicadas à Educação 

Física e ao Esporte: as mudanças fisiológicas resultantes da atividade física; - Educação 

física escolar e cidadania; os objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação na 

Educação Física Escolar; - Esporte e Jogos na Escola: competição, cooperação e 

transformação didático-pedagógica; Crescimento e desenvolvimento motor; Lei nº 

9.394/96 LDB; Lei nº 10.639 de 09 de Janeiro de 2003 – Educação das Relações 

Étnico-raciais. Constituição Federal, na parte referente à Educação; e ECA (Estatuto da 

Criança e do Adolescente); - Proposta Curricular de Santa Catarina, PCN’S. 

DIDÁTICA GERAL. 

 

Psicólogo: 

Conhecimentos técnicos profissionais inerentes à psicologia no contexto da saúde 

pública; psicopatologia geral; psicologia geral, experimental e do desenvolvimento; 

práticas e técnicas psicológicas, especialmente aplicáveis à população estudantil e à 

população em geral; ação do psicólogo nas atividades de saúde pública a cargo do 

Município; orientação profissional; teoria e técnicas psicoterápicas; acompanhamento e 

tratamento à pessoas portadoras de deficiências e seus familiares; ações preventivas; 

interpretação de sinais e sintomas; medicação; procedimentos psicológicos; 

conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, e das políticas, ações e serviços de 

saúde pública a cargo do Município; conhecimentos do conjunto de atribuições do 

cargo, do serviço público e de servidores públicos municipais. Psicologia Educacional. 

Teorias Psicológicas da Aprendizagem. Psicologia do Desenvolvimento. Psicologia 
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Social e Comunitária. Psicologia da Saúde no contexto Educacional. Técnicas de Exame 

Psicológico. Intervenção Diagnóstica. Psicopedagogia. Políticas Educacionais. 

Fundamentos Teóricos dos Processos Grupais. Psicologia Aplicada a Educação 

Especial. Sistemas de Psicologia: Associacionismo, estruturalismo, funcionalismo, 

behaviorismo. Psicologia da Gestalt, Psicanálise de Freud. As teorias de Piaget e 

Vigotsky; Caracterização e fundamentação da Psicologia Social. Temas atuais e 

aplicações da Psicologia Social. Avaliação psicológica (Psicodiagnóstico). Atendimento 

psicológico individual e grupal. Análise institucional. Aprendizagem e a criança: o erro 

e a avaliação escolar, o fracasso e o impacto da escola, (in)disciplina e a noção de 

limites educação e valores morais, Desenvolvimento infantil: aspectos psicossociais, 

deficiência e educação, afetividade e cognição. Psicologia comunitária. Psicologia 

institucional. Saúde mental do trabalhador. Processo educativo na prevenção de 

patologias. Atuação do Psicólogo na atenção integral à família. Papel do Psicólogo na 

equipe interdisciplinar. O Psicólogo na orientação familiar e como agente multiplicador 

frente à comunidade. Política Nacional para criança, adolescente, pessoa portadora de 

deficiência e ao idoso. Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Ética 

Profissional. Leis pertinentes a profissão. Atualidades profissionais. 

 

Servente: 

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

Conservação dos instrumentos de trabalho. Higiene, limpeza. Prevenção de acidentes no 

trabalho. Equipamentos de segurança. Cuidados com a saúde, qualidade de vida e 

higiene. Postura profissional e apresentação pessoal. Atendimento ao público. Serviços 

auxiliares de limpeza. Destinação do lixo, reciclagem. Cuidados que devemos ter com o 

meio ambiente. Preservação ambiental. Educação ambiental. Aquecimento global. 

Atmosfera. Poluição. Saneamento básico. 

 

 

Técnico em Informática: 

Microinformática. Conceitos. Hardware: componentes e funções, siglas, tipos, 

características, barramentos e interfaces, conexões, equipamentos, mídias, conectores. 

Dispositivos de armazenamento, de entrada, de entrada/saída e de saída de dados. 

Software básico e aplicativo. Sistemas Operacionais: conceitos, Windows 7 e 8 BR e 

Linux - tipos, características, ícones, atalhos de teclado e emprego de recursos. 

Formatos de arquivos e extensões. Interface Gráfica - Windows Explorer/Computador, 

KDE e GNOME. Utilização dos recursos. Especificação Técnica, Configuração e 

Operação de microcomputadores. Execução de procedimentos operacionais de rotina, 

utilizando software ou aplicativos instalados nas áreas de atuação. 2. MSOffice 2010 

BR (Word, Excel, PowerPoint) X OpenOffice/BrOffice/LibreOffice (Writer, Calc e 

Impress) - conceitos, características, ícones, atalhos de teclado, uso do software e 

emprego dos recursos. 3. Redes de Computadores e Web. Conceitos, características, 

meios de transmissão, conectores, tecnologias, topologias, terminologia, protocolos, 

Internet X Intranet X Extranet, modalidades e técnicas de acesso, browsers, Internet 

Explorer X Mozilla Firefox X Google Chrome X Safari, navegação, imagens e 

formatos, pesquisa, atalhos de teclado, e-mail, WebMail X MSOffice Outlook X 

Mozilla Thunderbird, significados, uso e emprego dos recursos. Wiki. Redes Sociais: 

Facebook, Linkedin, Twitter, Orkut, MySpace, Badoo. 4. Proteção e Segurança. 

Conceitos. Backup. Segurança de equipamentos, de sistemas, de redes e na internet, 

vírus, antivírus, firewall, cuidados e medidas de proteção. 
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Terapeuta Ocupacional: 

Histórico, definição, objetivos. A importância do Terapeuta Ocupacional na equipe 

interdisciplinar Processo de Terapia Ocupacional: avaliação, recursos terapêuticos, 

modelo de atuação, materiais e instrumentais. Análise da atividade: abordagem 

individual, abordagem grupal. Áreas de Atuação: saúde mental, habilitação/reabilitação. 

A importância do Terapeuta Ocupacional na equipe interdisciplinar. Ocupação 

terapêutica: princípios e fundamentos. Evolução histórica da ocupação como forma de 

tratamento. Terapia ocupacional na paralisia cerebral - definição, transtornos, avaliação 

e tratamento. Princípios básicos do tratamento terapêutico ocupacional nas áreas de 

neurologia, traumato-ortopedia e reumatologia. Terapia ocupacional na área neuro-

músculo-esquelética. Habilidades motoras gerais. Terapia ocupacional aplicada à 

deficiência mental. Modelos de terapia ocupacional positivistas, humanista, 

materialista-histórico. Terapia Ocupacional aplicada à saúde mental- Princípios básicos, 

fundamentos teóricos para a prática, dinâmica do mecanismo de tratamento terapêutico-

ocupacional. Código de ética profissional. Demais conhecimentos compatíveis com as 

atribuições do cargo. Política Nacional de Saúde Mental, Uso Abusivo de Álcool e 

Drogas. Reforma Psiquiátrica Brasileira. Desinstitucionalização. Política Nacional de 

Saúde Mental, Álcool e outras Drogas; Experiência de reforma psiquiátrica no Brasil; 

Experiência de desinstitucionalização italiana. Rede de Atenção Psicossocial - RAPS; 

Reabilitação Psicossocial; Redução de Danos; Estatuto da Criança e do Adolescente - 

ECA. Lei 10.216/01. Economia Solidária e Saúde Mental. Desenvolvimento infantil. A 

importância do Terapeuta Ocupacional na equipe interdisciplinar Processo de Terapia 

Ocupacional: avaliação, recursos terapêuticos, modelo de atuação, materiais e 

instrumentais. Análise da atividade. Terapia Ocupacional e Saúde Mental. Evolução 

histórica da ocupação como forma de tratamento. Correntes Metodológicas em terapia 

ocupacional: positivistas, humanista, materialista-histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO - SC 

Processo Seletivo – Edital 01/2014 

ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES 

ESPECIAIS 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome do Candidato:  

CPF:  
Carteira de 

Identidade: 
 

Cargo Pretendido:  

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaro, para os devidos fins, conforme item 3.3.1.2 do Edital de Processo Seletivo para 

Emprego Público nº 05/2013, e para que surta os efeitos legais que: 

 

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

acima mencionado; 

 

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

posteriormente, requerer readaptação ou aposentadoria. 

 

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

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________. 

 

 

_________________, _____ de ______________ de 2014. 

 

 

_________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

 


