
 

 

 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 002/2014. 
 
 
ABRE INSCRIÇÕES E DEFINE NORMAS RELATIVAS AO CONCURSO PÚBLICO 
DESTINADO AO PREENCHIMENTO DE VAGA NO NÍVEL INICIAL DA CATEGORIA 
FUNCIONAL DO QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL (SC) E 
ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 
GARIBALDI ANTONIO AYROSO, Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de 
suas atribuições e tendo por base a Lei Complementar Municipal nº. 207/2010 e suas alterações posteriores; 
a Lei Complementar Municipal nº 208/2010 e suas alterações posteriores, bem como os demais dispositivos 
legais pertinentes à matéria, torna público que serão abertas as inscrições para a realização de CONCURSO 
PÚBLICO para o preenchimento de vagas nos níveis iniciais da categoria funcional do Quadro de Pessoal do 
Município de Rio do Sul (SC), em consonância com a legislação municipal vigente e com o disposto neste 
Edital. 
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. A empresa responsável pela execução do Concurso Público n.º 002/2014 nos termos do presente Edital, 
será a empresa INFOVR – Tecnologia e Consultoria Pública Ltda., inscrita no CNPJ nº 08.662.246/0001-30, 
com sede à Av. Jorge Lacerda nº. 1017, Sala 01, Centro, Município de Vidal Ramos, Estado de Santa 
Catarina. 
 
1.2. É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar todas as publicações referentes a este 
Concurso Público. 
 
1.3. A relação de cargo, vaga, habilitação mínima, carga horária, remuneração e tipo de prova, objeto do 
Concurso Público, constam do item 2 (dois) deste Edital. 
 
1.4. O candidato concorrerá à vaga para a qual se inscrever, conforme o item 2 (dois) deste Edital. 
 
 
2 – RELAÇÃO DE CARGOS, VAGAS, HABILITAÇÃO MÍNIMA E TIPO DE PROVA 
  
2.1. O Concurso Público destina-se à seleção de servidores para preenchimento de vagas nos níveis iniciais 
da categoria funcional do Quadro de Pessoal do Município de Rio do Sul (SC), nos cargos a seguir 
relacionados: 
 
 
 
 



 

 

 

CARGO 
Nº. 

VAGAS 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

ESCOLARIDADE MINIMA 
VENCIMENTO 

R$ 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS FEMININO 

50 40 Alfabetizado 756,00 (**) 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS MASCULINO 

5 40 Alfabetizado 756,00 (**) 

COZINHEIRO 10 40 
Alfabetizado, Carteira de Saúde 
e Curso de Manipulação de 
Alimentos (*) 

881,99 (**) 

(*) Os candidatos a função de Cozinheiro, aprovados até o limite de 03 (três) vezes o número de vagas, não 
detentores do certificado de Curso de Manipulação de Alimentos, deverão, OBRIGATORIAMENTE, participar 
do curso de qualificação, sem custo para o candidato, a ser ministrado pelo município. 
 
(**) Mais R$ 9,83 de auxílio alimentação, por dia trabalhado. 
 
 
3 – DAS CARACTERÍSTICAS DOS CARGOS E DA CARGA HORÁRIA SEMANAL 
  
3.1 - Aos ocupantes dos cargos deste Concurso Público, a carga horária e a remuneração será aquela 
constante no quadro geral de vagas especificada no subitem “2.1”, com as devidas atribuições constantes do 
Anexo I deste Edital. 
 
 
4 – DA VAGA 
 
4.1 - O cargo especificado no subitem “2.1” será ocupado de acordo com a necessidade de preenchimento do 
Quadro de Pessoal do Município de Rio do Sul. Os demais candidatos aprovados comporão lista de espera, 
que poderá vir a ser utilizada, conforme necessidade ou existência de novas vagas durante o prazo de 
validade do Concurso Público n.º 002/2014. 
 
 
5 - DAS VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
 
5.1 – Em cumprimento ao disposto no inciso VIII do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, 
e no art. 35 da Lei Estadual nº. 12.870, de 12 de janeiro de 2004, fica assegurado o direito de se inscreverem 
neste Concurso Público os candidatos portadores de necessidades especiais, em igualdade de condições 
com os demais candidatos, cujas atribuições do cargo sejam compatíveis com as necessidades especiais de 
que são portadores. 
 



 

 

5.2 – O candidato portador de necessidades especiais, em razão da necessária igualdade de condições, 
concorrerá a todas as vagas do cargo em que se inscrever, e face ao número de vagas oferecidas para cada 
cargo, não haverá reserva de vagas para candidatos portadores de necessidades especiais. 
 
5.3 – O candidato, que no ato da inscrição declarar-se portador de necessidades especiais, deverá 
apresentar laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da 
necessidade especial, o qual deverá ser encaminhado à Comissão Municipal Organizadora do Concurso 
Público no período das inscrições para o cargo. 
 
5.4 – Somente serão aceitos laudos médicos, para fins de comprovação de necessidades especiais, cuja data 
de expedição não seja superior a 90 (noventa) dias. 
 
5.5 – O candidato portador de necessidades especiais classificado neste processo, antes da contratação, 
será submetido à perícia médica oficial, que terá decisão terminativa sobre a qualificação como portador de 
deficiência ou não e sobre o grau de deficiência capacitante para o exercício do cargo. 
 
5.6 – O candidato classificado, portador de necessidades especiais, deverá comparecer à perícia 
determinada no subitem anterior, munido de cópia do laudo médico apresentado no ato da inscrição, 
conforme estabelecido no subitem “5.3” deste Edital. 
 
5.7 – Caso o resultado da perícia conclua negativamente quanto à compatibilidade de sua deficiência com o 
exercício das atribuições do cargo, o candidato não será contratado, por inaptidão para o exercício da função 
ou cargo. 
5.8 – Os candidatos portadores de necessidades especiais, resguardadas as condições especiais 
necessárias contidas neste Edital, participarão do processo de seleção em igualdade de condições com os 
demais candidatos no que se refere: 
a) Ao conteúdo da prova escrita; 
b) À avaliação e aos critérios de aprovação; 
c) Ao horário, duração e local de aplicação da prova; e 
d) À nota mínima exigida para todos os demais candidatos. 
 
5.9 – O candidato portador de necessidades especiais que precisar de tratamento diferenciado no dia do 
Concurso Público deverá requerê-lo no ato da inscrição, junto ao Departamento de Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito à Praça 25 de julho nº 01, Centro, Município de Rio do Sul, Estado de 
Santa Catarina, através do preenchimento do Anexo III deste Edital, indicando claramente as condições 
diferenciadas de que necessita para a realização da prova, que serão atendidas obedecendo a critérios de 
viabilidade e razoabilidade.  
 
5.10 – A necessidade de intermediários permanentes ou para auxiliar o candidato portador de necessidades 
especiais na realização da prova escrita, ou, na execução das atribuições da função ou cargo, constitui 
obstáculo à sua inscrição no Concurso Público. 
 



 

 

5.11 - Não haverá prova em braile, o candidato com deficiência visual poderá solicitar ampliação de prova ou 
um leitor. 
 
5.12 – A publicação do resultado do Concurso Público será feita em lista única, contendo a classificação de 
todos os candidatos, inclusive a dos portadores de necessidades especiais. 
 
6. DA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO EDITAL 
 
6.1 – A divulgação do inteiro teor deste Edital de Concurso Público dar-se-ão através do DOM – Diário Oficial 
dos Municípios e no Portal do Servidor Público Municipal na rede mundial de computadores (Internet) no site: 
www.riodosul.sc.gov.br/rh. 
 
6.2 - As demais divulgações referentes às etapas deste Concurso Público dar-se-ão através do Portal do 
Servidor Público Municipal na rede mundial de computadores (Internet) no site: www.riodosul.sc.gov.br/rh. 
 
6.3 – Maiores informações poderão ser obtidas, após a data da publicação do Edital, através do telefone (47) 
3531-1305 com a Comissão Municipal Organizadora do Concurso Público, ou diretamente no período de 
inscrições, em dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 7h30min às 11h30min, junto ao 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito à Praça 25 de julho nº 01, 
Centro, Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina.  
 
7 – DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
7.1 - Os valores para pagamento da taxa de inscrição para os candidatos aos cargos deste Concurso Público, 
destinados a cobrir os custos de elaboração, aplicação e correção da prova, pagável em qualquer agência 
bancária até o seu vencimento, em favor do Município de Rio do Sul, será de R$ 35,00 (trinta e cinco reais). 
 
8 - DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO 
 
8.1 - Para participar do Concurso Público n.º 002/2014 o candidato deverá inscrever-se e seguir estritamente 
as normas deste Edital que declara conhecer e concordar, bem como se compromete a conhecer quaisquer 
outros avisos, erratas ou comunicados publicados no Portal do Servidor Público Municipal na rede mundial de 
computadores (Internet) no site: www.riodosul.sc.gov.br/rh, dos quais não poderá alegar desconhecimento.  
 
8.2 - As inscrições serão efetuadas exclusivamente via Internet, através do site www.infovr.com.br, no período 
entre as 08h do dia 28 de maio de 2014 e 20h do dia 27 de junho de 2014. 
 
8.2.1 - O candidato que não tiver acesso à Internet ou tenha dificuldade para realizar sua inscrição, terá ao 
seu dispor terminal com Internet e pessoal para ajudar na inscrição, no período de inscrições, nos dias úteis, 
de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 7h30min às 11h30min, junto ao Departamento de Recursos 
Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito à Praça 25 de julho nº 01, Centro, Município de Rio do 
Sul, Estado de Santa Catarina.  
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8.3 - São de inteira responsabilidade do candidato os dados informados no ato da sua inscrição, bem como o 
correto preenchimento do Requerimento de Inscrição e demais formulários exigidos para participação neste 
Concurso Público. 
 
8.4 - Para realizar a inscrição o candidato deverá proceder da seguinte maneira:  
 
a) Acessar via internet, o site www.infovr.com.br, onde terá acesso ao Edital e seus Anexos no tópico 
Concursos em Andamento.  
b) Ler atentamente o Edital e seus Anexos.  
c) Selecionar o link MUNICÍPIO DE RIO DO SUL – CONCURSO PÚBLICO EDITAL 002/2014 e Clicar em 
“Faça já sua inscrição”; 
d) Selecionar o cargo; 
e) Se não tiver cadastro, efetuar o cadastro na aba “Quero me cadastrar”, completando os dados de inscrição 
do Concurso Público; 
f) Se já possuir cadastro, poderá acessar seu cadastro, na barra superior do site, digitando o CPF e senha; 
g) Preencher os dados solicitados, e confirmar a inscrição; 
h) Imprimir o Boleto Bancário referente à taxa para inscrição do cargo, e efetuar o pagamento em qualquer 
agência bancária, em postos de autoatendimento ou home banking, até o último dia de inscrições; 
i) Para imprimir a Ficha de Inscrição, acesse novamente o seu cadastro digitando o CPF e senha, selecionar 
o Concurso Público, e fazer a impressão. 
 
8.4.1 - Antes do recolhimento da taxa para inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos 
os requisitos exigidos para tomar posse do cargo, se aprovado, pois a devolução do valor relativo à inscrição, 
somente será efetuada no caso de anulação ou cancelamento do Concurso Público, por qualquer causa. 
  
8.4.2 - Só serão aceitas as inscrições cujo pagamento for efetuado utilizando-se do boleto bancário, contendo 
o respectivo código de barras, não sendo aceito pagamento efetivado por quaisquer outros meios, sendo que 
o pagamento deverá ser efetivado, impreterivelmente, até o último dia previsto para o encerramento das 
inscrições. 
  
8.4.3 - Será cancelada a inscrição do candidato que efetuar o pagamento da taxa para inscrição com cheque 
sem a devida provisão de fundos ou por qualquer outra irregularidade que impossibilite a sua liquidação.  
 
8.4.4 - A inscrição somente será efetivada após a liquidação do boleto bancário pela instituição bancária.  
 
8.4.5 - O comprovante de agendamento eletrônico do pagamento da inscrição não se constitui comprovação 
do pagamento do referido valor. 
  
8.5 - É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via postal, via fax, ou por qualquer outra via não 
especificada neste Edital. 
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8.6 - A INFOVR – Tecnologia e Consultoria Pública Ltda e o Município de Rio do Sul não se responsabilizam 
por inscrições não efetivadas por falhas de comunicação, falta de energia elétrica, congestionamento das 
linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a conexão ou a 
transferência de dados.  
 
 
9. DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
 
9.1 - O candidato terá sua inscrição homologada após avaliação feita pela empresa responsável pela 
execução do Concurso Público n.º 002/2014. 
  
9.2 – O ato de homologação das inscrições contendo a relação de todos os candidatos inscritos no Concurso 
Público será publicado no dia 03 de julho de 2014, no Portal do Servidor Público Municipal na rede mundial 
de computadores (Internet) no site: www.riodosul.sc.gov.br/rh. 
 
9.3 - Da não homologação caberá recurso, que deverá ser formulado e protocolado, conforme o previsto no 
Item 13.3 deste Edital. 
 
 
10 - DA PROVA 
 
O Concurso Público n.º 002/2014 será realizado mediante aplicação de prova objetiva escrita para todos os 
cargos. 
 
 
10.1 – DA PROVA OBJETIVA 
 
10.1.1 – A prova escrita será avaliada na escala de 0,00 (zero) a 10,00 (dez) pontos, sendo a nota desta 
prova expressa com 02 (duas) decimais e serão compostas por 30 (trinta) questões, sendo 5 (cinco) questões 
de Língua Portuguesa; 5 (cinco) questões de Matemática; 5 (cinco) de Conhecimentos Gerais; e 15 (quinze) 
questões de Conhecimentos Específicos do Cargo, sendo objetiva de múltipla escolha com 4 (quatro) 
alternativas (A, B, C, e D) cada, sendo apenas uma correta, conforme segue:  
 

CONTEÚDO QUANTIDADE 
DE QUESTÕES 

PESO TOTAL 

Língua Portuguesa  5 0,30 1,50 

Matemática 5 0,30 1,50 

Conhecimentos Gerais 5 0,20 1,00 

Conhecimentos Específicos do Cargo 15 0,40 6,00 

TOTAL 30 --- 10,00 
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10.1.2 - Todas as questões da prova escrita serão elaboradas por uma banca elaboradora composta por 
professores e profissionais habilitados nas áreas específicas de cada cargo e conteúdo.  
 
10.1.3 - Os membros da banca elaboradora terão seus nomes resguardados para evitar possível assédio por 
parte dos candidatos.  
 
10.1.4 - Os conteúdos programáticos das provas escritas encontram-se no Anexo IV deste Edital. 
 
 
11. DAS NORMAS DE REALIZAÇÃO DA PROVA 
 
11.1 – Da prova escrita: 
 
11.1.1 - A prova escrita será realizada no dia 13 de julho de 2014, em local e horário a ser identificado no 
Edital de Homologação das Inscrições. A prova escrita terá duração de 03h (três horas), contada a partir da 
autorização do fiscal para início da mesma. 
 
11.1.2 - Para evitar atrasos, recomenda-se que o candidato compareça ao seu local de prova com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para o seu início, munido de documento de 
identidade oficial com foto, ficha de Inscrição e caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 
  
11.1.3 - O ingresso na sala de prova somente será permitido ao candidato que apresentar documento de 
identificação expedido por um dos seguintes órgãos: Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, 
Polícias Militares, Ministério do Trabalho, Ordens ou Conselhos de Classe legalmente reconhecidos ou 
Conselho Nacional de Trânsito (Carteira Nacional de Habilitação, expedida na forma da Lei Nº 9.503/97, com 
fotografia).  
 
11.1.4 - Não será permitida a entrada no prédio de realização da prova, de candidato que se apresentar após 
o horário estabelecido para o seu início.  
 
11.1.5 - Em nenhuma hipótese, haverá segunda chamada, bem como não será aplicada prova fora do local e 
horário designado no Edital de Homologação das Inscrições, seja qual for o motivo alegado pelo candidato. 
  
11.1.6 - Solicitações de condições especiais para a realização da prova serão analisadas pela Comissão 
Municipal Organizadora do Concurso Público. 
  
11.1.7 - Durante a realização da prova, não será permitida consulta de qualquer natureza, bem como o uso 
de telefone celular, fones de ouvido, calculadora eletrônica ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos ou 
similares. 
 
 
 
 



 

 

11.1.8 - O candidato, ao ingressar no local de realização da prova, deverá obrigatoriamente manter desligado 
qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, bem como remover a bateria do celular. O uso de 
quaisquer funcionalidades dos aparelhos descritos no Item 11.1.7, entre outros, incorrerá na exclusão do 
candidato do certame, podendo a organização do Concurso Público vetar o ingresso do candidato com outros 
aparelhos além dos citados no Item 11.1.7. 
  
11.1.9 - O candidato deverá assinalar suas respostas no Cartão de Respostas, preenchendo todo espaço 
correspondente a alternativa desejada, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 
  
11.1.10 - Não serão computadas as questões objetivas que não forem assinaladas no Cartão de Respostas; 
as que contiverem mais de uma resposta, emenda ou rasura, mesmo que legíveis; e as que forem 
assinaladas com material diverso daquele constante do Item 11.1.9 deste Edital. 
 
11.1.11 - Serão de inteira responsabilidade do candidato eventuais erros e omissões cometidos no 
preenchimento do Cartão de Respostas, sendo que a mesma não será substituída por erros de 
preenchimento ou por rasuras cometidas pelo candidato. 
 
11.1.12 - Será excluído do Concurso Público o candidato que durante a realização da prova:  
 
a) Consultar pessoas estranhas ao Concurso Público, ou outros candidatos.  
 
b) Consultar livros ou apontamentos, bem como utilizar-se de instrumentos próprios, salvo os, 
expressamente, permitidos no Edital.  
 
c) Ausentar-se do recinto, a não ser momentaneamente, em caso especial, devidamente acompanhado de 
um fiscal.  
 
d) Portar-se inconvenientemente, perturbando, de qualquer forma, o bom andamento dos trabalhos e faltar 
com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, com as autoridades 
presentes ou com os demais candidatos.  
 
e) Não assinar a Lista de Presença ou não assinar seu Cartão de Respostas. 
  
11.1.13 - O candidato somente poderá se retirar do recinto da prova depois de transcorrida uma hora do seu 
início, podendo levar consigo o Caderno de Provas. 
 
11.1.14 - O candidato, ao concluir a prova, deverá permanecer em seu lugar e comunicar ao fiscal de sala, 
após autorização deverá entregar ao fiscal da sala, o Cartão de Respostas devidamente preenchido e 
assinado. 
  
11.1.15 - Não será permitida a permanência de acompanhante do candidato ou de pessoas estranhas ao 
Concurso Público nas dependências dos locais de aplicação da prova. 
 



 

 

11.1.16 - A candidata que tiver necessidade de amamentar seu bebê durante a realização da prova, além de 
solicitar atendimento especial preenchendo o Requerimento para Tratamento Diferenciado para Realização 
de Prova (Anexo III), deverá levar um acompanhante maior de idade, que ficará em sala reservada para essa 
finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante não 
realizará as provas. Não haverá compensação do tempo de prova da candidata em virtude do tempo gasto 
para amamentação.  
 
11.1.17 - A inviolabilidade das provas será comprovada no posto de execução, no momento da abertura dos 
envelopes na presença dos candidatos, sendo colhida assinatura de 2 (dois) candidatos na Ata de Prova, 
para fins de possíveis comprovações. 
 
11.1.18 - Ao findar o tempo de duração para realização da prova, será esta encerrada e lacrada pelo fiscal, na 
presença de no mínimo 3 (três) candidatos, devendo ser colhida assinatura destes na Ata de Prova e no 
verso de todos os Cartões de Respostas de todos os candidatos daquela sala, bem como dos Cartões de 
Respostas dos candidatos ausentes, para fins de possíveis comprovações. 
 
11.2 – Demais disposições sobre as provas: 
 
11.2.1 - A Comissão Municipal Organizadora do Concurso Público reserva-se o direito, de na hipótese de 
força maior, conveniência administrativa ou falta de locais adequados, realizarem as provas ou parte delas 
em data e / ou horário diverso daquele previsto neste Edital.  
 
11.2.2 - Em ocorrendo, a situação prevista no Item anterior, a divulgação das novas datas e / ou horários de 
provas dar-se-á em até 5 (cinco) dias, anteriores à data de realização da prova nos mesmos meios de 
divulgação do Edital e / ou seu aviso resumido. 
 
 
12. DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
12.1 – O gabarito provisório da prova escrita estará disponível no primeiro dia útil seguinte ao da sua 
realização, no Portal do Servidor Público Municipal na rede mundial de computadores (Internet) no site: 
www.riodosul.sc.gov.br/rh.  
 
12.3 – O gabarito oficial, a classificação provisória e a homologação do resultado final do Concurso Público 
serão divulgadas no prazo estabelecido no Cronograma do Concurso Público (Anexo V) deste Edital, no 
Portal do Servidor Público Municipal na rede mundial de computadores (Internet) no site: 
www.riodosul.sc.gov.br/rh. 
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13 – DOS PRAZOS PARA RECURSO 
 
13.1 - A impugnação deste Edital poderá ser efetuada por qualquer cidadão, ente, entidade jurídica ou poder, 
no prazo de 3 (três) dias úteis a contar do primeiro dia útil após a publicação do mesmo, mediante 
requerimento fundamentado, dirigido ao Prefeito Municipal, cuja decisão será publicada nos mesmos meios 
de divulgação do presente Edital. 
 
13.2 - O candidato poderá interpor recurso através do Formulário de Recurso (Anexo II), que deverá ser 
fundamentado, com argumentação lógica, objetiva e consistente e apresentado datilografado ou digitado e 
encaminhado ao Presidente da Comissão Municipal Organizadora do Concurso Público, entregue e 
protocolado na sede da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Setor de Protocolo, Município de Rio do Sul, 
Estado de Santa Catarina. 
 
13.3 – Caberá recurso a inscrição não homologada, no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar do primeiro dia 
útil após a publicação do Edital de Homologação das Inscrições, através do Formulário de Recurso (Anexo II), 
que deverá ser devidamente fundamentado, apresentado datilografado ou digitado e encaminhado ao 
Presidente da Comissão Municipal Organizadora do Concurso Público, entregue e protocolado na sede da 
Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Setor de Protocolo, Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina. 
 
13.4 - A formulação das questões, respectivos quesitos e gabarito provisório no prazo de 3 (três) dias úteis a 
contar do primeiro dia útil após a publicação do gabarito provisório. Os pontos correspondentes às questões 
da prova escrita eventualmente anuladas por erro de formulação serão atribuídos a todos os candidatos. 
 
13.5 - Os pontos obtidos no seu Cartão de Respostas e / ou reavaliação de sua classificação provisória, no 
prazo de 3 (três) dias úteis, a contar do primeiro dia útil após a divulgação do respectivo resultado. 
 
13.6 - Não serão aceitos recursos interpostos por quaisquer outros meios, sendo que os intempestivos serão 
desconsiderados e os inconsistentes ou em desacordo com o modelo constante no Anexo II do Edital, serão 
indeferidos.  
 
13.7 - A Comissão Municipal Organizadora do Concurso Público constitui-se em última instância para recurso 
ou revisão, sendo soberana em suas decisões. 
 
 
14 – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO PROCESSO 
 
14.1 - A prova escrita será avaliada de 0,00 (zero) a 10,00 (dez) pontos e terá caráter classificatório. 
  
14.2 - A nota final será calculada multiplicando o número de acertos pelo valor de cada questão, conforme 
quadro do subitem “10.1.1”. 
 



 

 

14.3 - A classificação final dos candidatos será realizada depois de esgotadas todas as fases de recursos, na 
ordem decrescente da pontuação obtida na nota final, sendo desclassificados os candidatos que não 
comparecerem à prova, ou não obtiverem nota mínima igual a 5,00 (cinco). 
 
 
15 – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 
15.1 - Caso os candidatos obtenham idêntica pontuação final, serão utilizados os seguintes critérios de 
desempate para fins de classificação:  
 
15.1.1 - Aplicar-se-á para o desempate, o disposto no parágrafo único do artigo 27 da Lei Federal nº. 
10.741/03, para os candidatos que se enquadrarem na condição de idoso nos termos do artigo 1º da 
mencionada lei (possuírem 60 anos completos ou mais). 
  
15.1.2 - Para os candidatos que não estão ao amparo do Item anterior, o desempate beneficiará, 
sucessivamente, o candidato que obtiver, quando houver:  
 
a) Maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos da Área.  
b) Maior número de acertos na prova de Língua Portuguesa.  
c) Maior número de acertos na prova de Matemática. 
d) Maior número de acertos na prova de Conhecimentos Gerais.  
e) Maior idade.  
 
15.1.3 - Para efeito da aplicação das normas do presente Edital será considerada a idade do candidato no dia 
da aplicação da prova. 
 
 
16 – DA HOMOLOGAÇÃO 
 
16.1 - A homologação do resultado do certame será publicada no Portal do Servidor Público Municipal na 
rede mundial de computadores (Internet) no site: www.riodosul.sc.gov.br/rh, com a classificação dos 
candidatos em ordem decrescente de notas.  
 
16.2 - Ao inscrever-se o candidato concorda que seus dados de identificação e desempenho sejam 
divulgados no momento da homologação dos resultados. 
 
 
17 – DAS EXIGÊNCIAS PARA A CONTRATAÇÃO 
 
17.1 - Os aprovados serão convocados na ordem de classificação, sempre obedecendo ao princípio da 
oportunidade e conveniência, bem como, a necessidade do serviço público. 
 

http://www.riodosul.sc.gov.br/rh


 

 

17.2 – Os candidatos aprovados serão nomeados para a contratação através de ato oficial do Prefeito 
Municipal, obedecendo-se a ordem de classificação por cargo, de acordo com o item “16” deste Edital. 
 
17.3 – O candidato que não assinar o termo de posse no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da 
publicação do ato de nomeação perderá a vaga. 
 
17.4 – O prazo para a assinatura do termo de posse poderá ser prorrogado por mais 15 (quinze) dias, a 
requerimento do interessado, protocolado dentro do prazo previsto no subitem anterior. 
 
17.5 – Se a contratação não se der nos prazos estabelecidos nos subitens “17.3” e “17.4”, o ato de nomeação 
será tornado sem efeito, e, sendo o caso, nomeado imediatamente o próximo classificado no Concurso 
Público, seguindo a ordem final de classificação para o respectivo cargo. 
 
17.6 – Na hipótese de desistência do candidato notificado para nomeação, o mesmo deverá assinar 
declaração desistindo da vaga. 
 
17.7 – Somente poderá ser admitido o candidato que, após aprovado no Concurso Público, preencher os 
seguintes requisitos: 
a) For brasileiro nato ou naturalizado; 
b) Encontrar-se em pleno gozo de seus direitos civis e políticos; 
c) Possuir o nível de escolaridade e o registro exigido para o exercício do cargo, com o competente registro 
no órgão fiscalizador do exercício profissional, se for o caso; 
d) Prova de aptidão física e mental para o exercício do cargo, mediante atestado fornecido por médico oficial; 
e) Declaração de bens que constituem seu patrimônio; 
f) Declaração que a posse do cargo não implica em acumulação proibida de cargo, emprego ou função 
pública; 
g) Exames a serem apresentados no ato da posse, custeados pelo candidato:  

1. HEMOGRAMA COMPLETO; 
2. GLICEMIA; 
3. VDRL; 
4. RX TORAX e DA COLUNA LOMBO-SACRA; 
5. ECG - 40 ANOS;  
6.CREATININA; 
7.LAUDO DO PSIQUIATRA; 
8. RX DE BACIA. 

h) Cópia dos seguintes documentos de identificação pessoal, necessários ao registro funcional no serviço 
público municipal: 

1. Identidade; 
2. Certificado de reservista, para candidatos do sexo masculino; 
3. CPF; 
4. Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais; 
5. Comprovar idade mínima de 18 (dezoito) anos; e 
6. Outros documentos necessários, exigidos pelo Departamento de Recursos Humanos. 



 

 

 
17.8 – Os candidatos que apresentarem requerimento nos termos do item “5”, submeter-se-ão, quando 
contratados, a exame pela junta médica credenciada pelo Município, que terá decisão terminativa sobre a 
qualificação do candidato com necessidades especiais, capacitando-o ou não para o exercício do cargo. 
 
17.9 – Os candidatos portadores de necessidades especiais aprovados e classificados, serão convocados 
para efeito de nomeação, segundo a ordem geral de classificação. 
 
 
18 - DO REGIME EMPREGATÍCIO E REGIME PREVIDÊNCIÁRIO 
 
18.1 - O regime jurídico aplicado aos servidores do serviço público municipal de Rio do Sul é o Estatutário, 
disposto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Rio do Sul, de acordo com a Lei Complementar 
Municipal n°. 207/2010 e suas posteriores alterações. 
 
 
19 - DO FORO JUDICIAL 
 
19.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, para dirimir qualquer questão 
que por ventura venha a surgir com a execução do presente Concurso Público, com renúncia a qualquer 
outro por mais privilegiado que possa vir a ser. 
 
 
20 - DA VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO 
 
20.1 – O Concurso Público terá validade de 2 (dois) anos, a contar da data do ato de homologação do 
resultado final com a respectiva classificação para o cargo, podendo ser prorrogado uma vez, por igual 
período, a critério da Administração Municipal de Rio do Sul. 
 
 
21 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
21.1 – A homologação do resultado deste Concurso Público será efetuada pela Administração Municipal de 
Rio do Sul. 
 
21.2 – O candidato deverá manter telefones para contato, bem como o seu endereço atualizado junto à 
Prefeitura Municipal de Rio do Sul, por meio de carta ou e-mail, enquanto perdurar a validade deste Concurso 
Público. 
 
21.3 – As instruções contidas neste Edital, no Caderno de Prova, e no Cartão de Respostas, integram o 
presente Edital. 
 



 

 

21.4 – Os casos não previstos no que tangem à realização deste Concurso Público serão resolvidos pela 
Comissão Municipal Organizadora do Concurso Público. 
 
21.5 – Em caso de atendimento hospitalar o mesmo será feito somente na cidade sede do processo, desde 
que solicitado à Comissão Municipal Organizadora do Concurso Público, com respectivo atestado do médico, 
com até 40 (quarenta) horas de antecedência. 
 
21.6 – Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante: 
 
a) Anexo I - Descrição sumária das atribuições e habilitação mínima do cargo.  
b) Anexo II – Formulário de recurso. 
c) Anexo III – Requerimento para tratamento diferenciado (Portador de necessidades especiais). 
d) Anexo IV – Conteúdo Programático para as Provas Escritas Objetivas de Múltipla Escolha. 
e) Anexo V – Cronograma do Concurso Público. 
 
 

RIO DO SUL (SC), 21 de maio de 2014. 
 
 
 
 

GARIBALDI ANTONIO AYROSO 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO I 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº. 002/2014 
 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES E HABILITAÇÃO MÍNIMA DO CARGO 
 

CARGO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA  

 

Realizar atividades de limpeza interna e externa, cozinha, lavação, passagem de roupas e outros. 
Solicitar e manter os insumos necessários para a execução dos serviços. Utilizar equipamentos de 
segurança adequadamente. 
 

ATRIBUIÇÕES  

 

Realizar organização e limpeza das repartições públicas nas áreas internas e externas, mantendo as 
condições de asseio e higiene, assim como realizar limpeza de materiais, equipamentos, brinquedos, 
entre outros. Recolher o lixo e encaminhar para local apropriado. Realizar as atividades de cozinha como: 
fazer café e sucos e preparar lanches, efetuando a revalidação da carteira de saúde anualmente. Auxiliar 
no preparo de alimentos, efetuar distribuição de merenda escolar, lavar as louças, e limpeza em geral. 
Lavar e passar as roupas dos consultórios médicos, odontológicos, serviço de urgência, e outros (lençóis, 
toalhas, campos de pequenas cirurgias, etc.). Manter fora do alcance de crianças produtos químicos e 
utensílios que coloquem em risco a vida das mesmas. Zelar pelo cumprimento das normas internas 
estabelecidas, bem como utilizar vestimentas e equipamentos adequados ao serviço e ao local de 
trabalho. Executar serviços de varrição e limpeza geral nas unidades de conservação e em logradouros 
públicos. Garantir a continuidade do processo de higienização e manutenção do ambiente e instalações, 
através do pedido, recepção, conferência, controle e distribuição do material de consumo, limpeza e 
outros, bem como através do seu correto uso e conservação. Executar outras atividades compatíveis com 
as atribuições do cargo. 
 

HABILITAÇÃO MÍNIMA  

 
Alfabetizado 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

CARGO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA  

Executar serviços referentes ao preparo de terra, plantio, podas de grama e árvores, abertura de valetas 
para drenagem, serviços de varrição e limpeza. 
 

ATRIBUIÇÕES  

 

Distribuir adequadamente as placas e cones nas áreas da via pública onde serão executados os serviços, 
e ao término da operação, efetuar a retirada da referida sinalização. Realizar serviços de abertura de 
valetas para drenagem e canalização em geral. Realizar podas e desbrotas, adubação, plantio e 
tutoramento de mudas, deixando-as prontas para o plantio definitivo em logradouros públicos. Realizar 
atividades pertinentes ao cultivo de flores e plantas, preparando a terra, plantando sementes e mudas, 
limpando o local, aplicando inseticidas, bem como realizando corte, poda e remoção de árvores em 
épocas preestabelecidas pelos superiores, de modo a conservar e embelezar canteiros, parques, jardins, 
entre outros. Fazer corte de grama, rega de canteiros e vasos em geral. Executar serviços de varrição e 
limpeza geral nas unidades de conservação e em logradouros públicos. Desempenhar tarefas gerais 
relativas ao preparo, corte e assentamento de madeiramento, para a execução e manutenção de pontes e 
passarelas, seguindo o projeto específico. Auxiliar nos serviços de sepultamentos. Utilizar EPIs 
(equipamentos de proteção individual) adequados a cada atividade desenvolvida, bem como se 
responsabilizar pela guarda e conservação dos mesmos. Promover a execução, recuperação e limpeza 
de valas, bocas de lobo, grelhas, tampas, caixas de água. Integrar a equipe de trabalho nos setores de 
obras e serviços públicos na manutenção de estradas, ruas, entre outros, bem como auxiliando em 
caminhão pipa. Preparar canteiros de obras, limpando a área e compactando solos. Auxiliar nos serviços 
de encanação, mecânica, eletricidade, entre outros, atuando como suporte para o profissional habilitado 
sempre que necessário ou conforme solicitação do superior imediato. Afiar e travar ferramentas de 
trabalho, utilizando materiais adequados. Zelar pelos equipamentos e materiais utilizados, providenciando 
a limpeza, manutenção, conservação e guarda dos mesmos, bem como manter limpo e organizado o 
local de trabalho. Executar outras atividades compatíveis com as atribuições do cargo. 
 

HABILITAÇÃO MÍNIMA  

 
Alfabetizado 
 

 
 
 



 

 

 
 

CARGO COZINHEIRO 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA  

 
Preparar refeições, organizar e supervisionar serviços de cozinha, elaborando o preparo observando 
métodos de cocção e padrões de qualidade dos alimentos.  
 

ATRIBUIÇÕES  

 
Preparar a alimentação, cozinhando, servindo, supervisionando e controlando qualitativa e 
quantitativamente a preparação de pratos diversos, utilizando-se de técnicas de culinária. Utilizar técnicas 
adequadas para congelamento e descongelamento de alimentos, bem como controlar o prazo de validade 
dos mesmos. Orientar e supervisionar equipe de auxiliares quanto à preparação, manipulação dos 
alimentos, higiene do ambiente e destino dos restos alimentícios. Promover a limpeza de utensílios e 
equipamentos de cozinha, zelando pela higiene e conservação dos mesmos. Controlar a quantidade e 
qualidade dos produtos (alimentos, bebidas, utensílios e outros), solicitando a reposição do material e da 
alimentação sempre que necessário. Cumprir as determinações da Vigilância Sanitária, e o uso de 
vestimentas adequadas para o trabalho na cozinha, bem como efetuar a revalidação da carteira de saúde 
anualmente. Zelar pelas condições de manipulação, conservação e distribuição dos produtos. Executar 
outras atividades compatíveis com as atribuições do cargo. 
 

HABILITAÇÃO MÍNIMA  

 
Alfabetizado, Carteira de Saúde e Curso de Manipulação de Alimentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO II 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº. 002/2014 
 

FORMULÁRIO DE RECURSO 
 
Senhor (a) Presidente da Comissão Municipal Organizadora do Concurso Público n.º 002/2014 do Município 
de Rio do Sul. 
 

CANDIDATO (A):  

N.º DE INSCRIÇÃO:  CARGO:  

 
TIPO DE RECURSO - (Assinale o tipo de Recurso) 
(   ) CONTRA o indeferimento da inscrição. 
(   ) CONTRA a formulação das questões e quesitos ou gabarito provisório. 
(   ) CONTRA a pontuação atribuída na classificação provisória. 
 
REFERENTE PROVA: 

N.º DA QUESTÃO:  
GABARITO 
PROVISÓRIO: 

 
RESPOSTA DO 
CANDIDATO: 

 

 
Fundamentação do Recurso: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs.: Preencher a máquina ou digitar. Não serão aceitos recursos preenchidos a mão livre. 
 

Rio do Sul / SC,  _____ de ______________ de 2014. 
 
 
 
 

Assinatura do (a) Candidato (a) Assinatura do (a) recebedor/responsável 
 



 

 

ANEXO III 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº. 002/2014 
 

REQUERIMENTO PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO 
(PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS) 

 
A Sua Senhoria o Senhor 
Presidente da Comissão Municipal Organizadora do Concurso Público n.º 002/2014 do Município de Rio do 
Sul. 
 
______________________________________________, inscrito(a) no CPF sob nº. 
_____________________, portador(a) do documento de identidade n.º ____________________, inscrito(a) 
no Concurso Público nº. 002/2014, do Município de Rio do Sul, sob nº. _____, residente e domiciliado(a) a 
Rua ____________ _______________________ nº._______, Bairro: ______________________, Cidade de 
________________________________, Estado: ______, requer a Vossa Senhoria condição especial para 
realização da prova, conforme item “5.9” do presente Edital: 
 
(Assinale a sua opção) 
 
1)  (     ) Prova Ampliada: 
      

Fonte n.º _________ / Letra ________________________________________________ 
 
2)  (     ) Sala Especial: 
      

Especificar: _____________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________________ 
 
3)  (     ) Outra Necessidade: 
      

Especificar: _____________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________________ 
 
Nestes Termos, 
 
Pede Deferimento. 
 
Rio do Sul (SC), ______ de _____________ de 2014. 
 

 
_______________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) Requerente 



 

 

ANEXO IV 
  

CONCURSO PÚBLICO Nº. 002/2014 
 

PARA OS CARGOS DE NÍVEL ALFABETIZADO 

 

Língua Portuguesa: 

 

1. Fonologia: encontros vocálicos, encontros consonantais, dígrafos, divisão silábica, prosódia, ortografia, 

acentuação. 2. Morfologia: estrutura e formação das palavras, classes de palavras. 3. Sintaxe: termos da 

oração, período composto, conceito e classificação das orações, concordância verbal e nominal, regência 

verbal e nominal, pontuação. 4. Semântica: significação das palavras no texto. 5. Interpretação de texto. 

 

Matemática: 

 

1. Conjunto dos números naturais: adição, subtração, multiplicação e divisão. 2. Propriedades, comparação. 

3. Expressões numéricas. 4. Teoria dos números: pares, ímpares, múltiplos, divisores, primos, compostos, 

fatoração, divisibilidade. 

 

Conhecimentos Gerais (Cultura Geral e Cidadania): 

 

1. Tópicos atuais, relevantes e amplamente divulgados, em áreas diversificadas, tais como: política, 

economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, 

segurança e ecologia, e suas vinculações históricas. 2. Fundamentos históricos, geográficos, econômicos, 

políticos e atuais de Santa Catarina e do município de Rio do Sul. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS 

 
 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO 

 
1. Noções básicas de conservação, manutenção, higiene e limpeza e conservação de móveis e instalações. 
2. Noções básicas sobre a utilização, guarda e armazenagem de materiais, utensílios e equipamentos de 
limpeza. 3. Noções básicas sobre sequência correta das operações; uniformidade da limpeza; uso correto e 
manutenção de utensílios e equipamentos; dosagem dos produtos e ingredientes destinados a limpeza, 
conservação e manutenção do patrimônio. 4. Conhecimentos sobre quantidades, porções e medidas 
caseiras. 5. Etapas da produção de refeições: recepção e armazenamento de gêneros alimentícios, pré-
preparo, preparo e distribuição. 6. Noções básicas de conservação, manutenção, cozimento, armazenamento 
e reposição dos alimentos. 7. Adequação da alimentação do escolar e do adolescente. 8. Controle de estoque 
e técnicas de armazenamento de gêneros alimentícios. 9. Manuseio e conservação de equipamentos e 
utensílios. 10. Higiene dos alimentos, ambiental, dos utensílios e equipamentos. 11. Prevenção de acidentes. 
12. Noções básicas de relações humanas no trabalho. 13. Noções básicas de segurança e higiene do 
trabalho e uso de Equipamentos de Proteção – EPI inerente às atividades a serem desenvolvidas. 14. Ética 
profissional. 15. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Rio do Sul. 

 
 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO 

 
1. Noções básicas de conservação e manutenção de ruas, praças, jardins e estradas especificamente sobre: 
capina e abertura de valas, calçamento e pavimentação em geral. 2. Noções básicas sobre a utilização, 
guarda e armazenagem de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza. 3. Noções básicas sobre 
sequência correta das operações; uniformidade da limpeza; uso correto e manutenção de utensílios e 
equipamentos; dosagem dos produtos e ingredientes destinados a limpeza, conservação e manutenção do 
patrimônio. 4. Comportamento no local de trabalho. 5. Conhecimentos sobre atividades específicas de acordo 
com a descrição do cargo. 6. Noções básicas de primeiros socorros. 7. Noções básicas de relacionamento 
humano no trabalho. 8. Noções básicas de segurança e higiene do trabalho e uso de Equipamentos de 
Proteção – EPI inerente às atividades a serem desenvolvidas. 9. Organização do local de trabalho. 10. 
Prevenção de Acidentes. 11. Segurança dos equipamentos. 12. Zelo e guarda do patrimônio público. 13. 
Ética profissional. 14. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Rio do Sul. 
 

 

 

 

 



 

 

 
COZINHEIRO 

 
1. Noções de microbiologia: contaminação, desinfecção, micróbios. 2. Higiene ambiental 
(instalações/equipamentos e utensílios). 3. Saúde do trabalhador (higiene e saúde de manipuladores). 4. 
Combate às pragas e vetores urbanos. 5. Higienização de legumes, verduras, frutas, carnes, peixes, aves e 
ovos. 6. Doenças transmitidas por alimentos. 7. Boas práticas de manipulação e controle na produção de 
alimentos. 8. Etapas da produção de refeições: recepção e armazenamento de gêneros alimentícios, pré-
preparo, preparo e distribuição. 9. Noções básicas de conservação, manutenção, cozimento, armazenamento 
e reposição dos alimentos. 10. Adequação da alimentação do escolar e do adolescente. 11. Controle de 
estoque e técnicas de armazenamento de gêneros alimentícios. 12. Manuseio e conservação de 
equipamentos e utensílios. 13. Higiene dos alimentos, ambiental, dos utensílios e equipamentos. 14. 
Conhecimentos sobre atividades específicas de acordo com a descrição do cargo. 15. Prevenção de 
acidentes. 16. Noções básicas de relações humanas no trabalho. 17. Noções básicas de segurança e higiene 
do trabalho e uso de Equipamentos de Proteção – EPI inerente às atividades a serem desenvolvidas. 18. 
Ética profissional. 19. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Rio do Sul. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO V 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº. 002/2014 
 

 
CRONOGRAMA 

 

 
PROCEDIMENTO 

 

 
DATA PREVISTA 

Publicação do Edital do Concurso Público 
 

22/05/2014 

Prazo para recurso contra o Concurso Público 
 

23/05/2014 a 27/05/2014 

Período das inscrições no Concurso Público 
 

28/05/2014 a 27/06/2014 

Homologação das inscrições 
 

03/07/2014 

Prazo para recurso contra não homologação 
 

04/07/2014 a 08/07/2014 

Data da prova escrita 
 

13/07/2014 

Publicação do gabarito provisório 
 

14/07/2014 

Prazo de recurso contra questão da prova 
 

15/07/2014 a 17/07/2014 

Publicação do gabarito oficial 
 

23/07/2014 

Publicação da classificação provisória 
 

25/07/2014 

Prazo para recurso contra classificação provisória 
 

28/07/2014 a 30/07/2014 

Homologação do resultado final do Concurso Público 
 

05/08/2014 

 
Rio do Sul (SC), 21 de maio de 2014. 

 
 
 

GARIBALDI ANTONIO AYROSO 
Prefeito Municipal 


