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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 1/2014, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014. 
 
 

Abre inscrições e estabelece normas relativas ao 
Processo Seletivo Simplificado, destinado ao 
preenchimento de vagas temporárias, na 
Prefeitura Municipal de Serra Alta, SC. 

 
 

O MUNICÍPIO DE SERRA ALTA, SC, inscrito no CNPJ sob o nº 80.622.319/0001-98, com sede 
administrativa na Avenida Dom Pedro II, 830, Centro, Serra Alta, SC, CEP 89871-000, neste ato 
representado por seu Prefeito Municipal, senhor FRANCISCO ARTUR BOTH, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a realização Processo Seletivo de Provas Escritas e de 
Títulos, para preenchimento de vagas do Quadro de Pessoal do Poder Público Municipal, 
visando atender as vagas de substituições, que venham ocorrer durante o exercício de 
2015, que se regerá pelas normas fixadas neste Edital e demais disposições da legislação 
vigente. Este Processo Seletivo reger-se-á pela Lei Municipal nº 684/2005, pelo Decreto 
Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e alteração, pelas normas estabelecidas neste 
Edital e demais legislação vigente e será executado pela empresa ASSESSORIA E 
CONSULTORIA PÚBLICA E PRIVADA EIRELI – EPP (ASSCON-PP), pessoa jurídica de direito 
privado, estabelecida na Rua Dr. Maruri, 1.204, Sala 3, Centro, no Município de Concórdia, SC, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.688.208/0001-48. 
 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1.1. As informações deste Processo Seletivo estarão disponíveis nos sites 
www.assconpp.com.br e www.serraalta.sc.gov.br. 
 
1.2. O Processo Seletivo destina-se às vagas nos cargos constantes no Anexo I deste Edital. 

1.2.1. O número de vagas, carga horária semanal, remuneração mensal e habilitação/requisitos 
mínimos para contratação, de cada cargo, estão descritas no Anexo I deste Edital. 

1.2.2. Cada candidato poderá inscrever-se para apenas um dos cargos deste Edital. 
 
1.3. A habilitação no Processo Seletivo não assegura ao candidato a sua contratação, apenas a 
expectativa de ser admitido, dentro das vagas previstas e as que surgirem, de acordo com a 
necessidade da Administração Municipal, respeitada rigorosamente a ordem de classificação. 
 
 
2. DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1. As inscrições estarão abertas no período de 15 de dezembro de 2014 a 9 de janeiro de 
2015, somente pelo site www.assconpp.com.br.  

http://www.assconpp.com.br/
http://www.serraalta.sc.gov.br/
http://www.assconpp.com.br/
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2.2. O candidato deverá: 

2.2.1. preencher o requerimento de inscrição, no site www.assconpp.com.br e enviá-lo via 
internet; 

2.2.2. imprimir o boleto bancário e efetuar seu pagamento, de acordo com o valor previsto no 
item 2.3 deste Edital, até o dia 9 de janeiro de 2015, em qualquer agência bancária do território 
nacional. 
 
2.3. Os valores para inscrição neste Processo Seletivo são os seguintes: 

2.3.1. R$ 20,00 (vinte reais) para os candidatos aos cargos que exijam alfabetização e ensino 
fundamental (séries iniciais) ou ensino fundamental completo; 

2.3.2. R$ 30,00 (trinta reais) para os candidatos aos cargos que exijam ensino médio 
completo; 

2.3.3. R$ 50,00 (cinquenta reais) para os candidatos aos cargos que exijam nível médio 
(magistério) ou ensino superior completo. 
 
2.4. A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a aplicação da prova escrita 
deverá solicitar a condição especial no ato da inscrição, pelo site www.asconpp.com.br e levar 
um acompanhante que ficará com a guarda da criança em local reservado e diferente do local 
onde a prova estiver sendo realizada. 

2.4.1. A amamentação acontecerá nos momentos necessários, sem a presença do 
acompanhante. 

2.4.2. Não será concedido nenhum tipo de compensação em relação ao tempo de prova 
dedicado à amamentação. 

2.4.3. A ausência do acompanhante para a guarda da criança impossibilitará a candidata de 
ausentar-se da prova escrita para amamentar. 
 
2.5. A inscrição somente será efetivada após o pagamento do valor da inscrição, conforme item 
2.3 deste Edital. O comprovante de pagamento é a confirmação da inscrição do candidato. 
 
2.6. O candidato que efetuar o pagamento da inscrição com cheque sem provisão de fundos ou 
outra irregularidade que impossibilite sua compensação terá sua inscrição indeferida. 

2.6.1. O Município de Serra Alta não devolverá o valor da inscrição paga em nenhuma hipótese. 
 
2.7. As despesas relativas à participação neste Processo Seletivo são única e exclusivamente 
de responsabilidade dos candidatos. 
 
2.8. O Município de Serra Alta e a empresa ASSCON-PP não se responsabilizarão por 
solicitações de inscrição, via internet, não efetivadas por motivos de ordem técnica, falhas de 
comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros fatores que 
impossibilitem a transferência dos dados ou a impressão do boleto bancário.  

http://www.assconpp.com.br/
http://www.asconpp.com.br/
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2.9. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou que não satisfizer a todas as 
condições estabelecidas neste Edital, não terá sua inscrição homologada, e, em consequência, 
serão anulados todos os atos decorrentes, mesmo que o candidato tenha sido aprovado e que 
o fato seja constatado posteriormente. 
 
2.10. A inscrição neste Processo Seletivo implicará, desde logo, no conhecimento e na 
aceitação, pelo candidato, das condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento. 
 
2.11. Os documentos relativos à comprovação de escolaridade, formação, habilitação e 
requisitos mínimos exigidos para o exercício do cargo/função deverão ser apresentados e 
comprovados quando da convocação para a contratação do candidato. 
 
2.12. A inscrição não poderá ser feita pelo correio, e-mail ou fac-símile, e não será aceita 
inscrição condicional ou fora do prazo estabelecido. 
 
2.13. Uma vez efetuada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração da identificação do 
candidato inscrito. 
 
2.14. Verificando-se mais de uma inscrição de um mesmo candidato, será considerada apenas 
a inscrição mais recente. 
 
 
3. DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
 
3.1. São reservadas às pessoas portadoras de deficiência, 5% das vagas, por cargo oferecido 
ou das que vierem a surgir no prazo de validade do processo seletivo, cujas atribuições sejam 
compatíveis com a deficiência de que são portadoras. 

3.1.1. Caso a aplicação do percentual de 5% resultar em número fracionado, igual ou superior a 
0,5%, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente. 
 
3.2. Considera-se pessoa portadora de deficiência 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 deficiência 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 deste Edital. 
 
3.4. Na sua inscrição, o candidato portador de necessidades especiais deverá indicar no 
espaço apropriado, constante da Ficha de Inscrição, as condições especiais que necessitar 
para realizar as provas. 

3.4.1. O candidato portador de deficiência visual que solicitar provas e o cartão-resposta com 
letras ampliadas receberá os mesmos com tamanho de letra correspondente à fonte 24 (vinte e 
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quatro), sendo que a leitura e marcação de respostas no cartão-resposta será de sua 
responsabilidade. 
 
3.5. A declaração de necessidades especiais, para efeito de inscrição e realização das provas, 
não substitui, em hipótese alguma, a avaliação para fins de aferição da compatibilidade ou não 
da deficiência física, que julgará a aptidão física e mental necessárias para exercer as 
atribuições do cargo. 
 
3.6. O candidato portador de necessidades especiais, após realizar sua inscrição, 
impreterivelmente, até 9 de janeiro de 2015, deverá entregar à Comissão Coordenadora do 
Processo Seletivo, através de requerimento protocolizado no Setor de Protocolo Geral do 
Município de Serra Alta, SC: 

3.6.1. atestado médico, cuja data de expedição seja igual ou posterior à data de publicação 
deste Edital, 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; 

3.6.2. Anexo III deste Edital, preenchido e assinado, o qual contém declaração de que a 
deficiência não o impossibilita de exercer as atribuições do cargo e declaração de que fica 
impedido de usufruir da condição de portador de deficiência para, posteriormente, requerer 
readaptação ou aposentadoria. 

3.6.3. Somente serão aceitos atestados médicos cuja data de expedição seja igual ou posterior 
à data de publicação deste Edital. 

3.6.4. O candidato portador de necessidades especiais submeter-se-á, quando convocado, a 
exame perante comissão interdisciplinar credenciada pelo Município de Serra Alta, que 
verificará a existência da deficiência declarada na Ficha de Inscrição, bem como, de sua 
compatibilidade com o exercício das atribuições do cargo. 
 
3.7. O candidato portador de deficiência 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 deficiência, passando para a listagem geral dos candidatos, sem 
direito à reserva de vaga. 
 
3.8. A Homologação do Resultado Final deste Processo Seletivo ocorrerá em duas listas: 

3.8.1. a primeira conterá a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de 
deficiência; 

3.8.2. a segunda conterá somente a pontuação dos candidatos portadores de deficiência. 
 
3.9. Não havendo candidatos classificados para as vagas reservadas aos portadores de 
necessidades especiais, esta será preenchida pelos demais candidatos classificados. 
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4. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
 
4.1. As inscrições que preencherem todas as condições deste Edital serão homologadas e 
deferidas pela autoridade competente no prazo previsto no cronograma constante no Anexo IV 
deste Edital e estarão disponíveis sites www.assconpp.com.br e www.serraalta.sc.gov.br. 

4.1.1. Somente será divulgada a relação das inscrições deferidas. 
 
4.2. É de responsabilidade do candidato verificar a relação de inscrições homologadas para 
confirmar sua inscrição. 

4.2.1. Caso a inscrição do candidato não tenha sido homologada, o mesmo não poderá realizar 
a prova. 
 
 
5. DO REGIME EMPREGATÍCIO E DO REGIME PREVIDENCIÁRIO 
 
5.1. Os candidatos habilitados e classificados neste Processo Seletivo serão admitidos em 
caráter temporário, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Serra Alta e 
serão filiados ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, como contribuintes obrigatórios 
do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 
 
 
6. DAS PROVAS 
 
6.1. Este Processo Seletivo contemplará as seguintes etapas, de acordo com as especificações 
e disposições deste Edital: 
 

Cargos Provas a serem aplicadas 

Professor de Artes 

Prova Escrita objetiva, de caráter eliminatório e 
classificatório e Prova de Títulos, de caráter classificatório 

Professor de Educação Física 

Professor I – Educação Infantil 

Professor II – Séries Iniciais 

Professor III – Inglês 

Segundo Professor 

Agente de Saúde 

Prova Escrita objetiva, de caráter eliminatório e 
classificatório 

Agente Educativo 

Auxiliar de Enfermagem 

Auxiliar de Serviços Gerais 

Coordenador do PETI (SCFV) 

Professor de Artesanato 

http://www.assconpp.com.br/
http://www.piratuba.sc.gov.br/


 

MUNICÍPIO DE SERRA ALTA, SC 

 

 

Edital de Processo Seletivo nº 1/2014 – fls. 6/29 

 
6.2. Todos os candidatos deverão realizar as provas nos mesmos dias, horários e locais, não 
podendo a mesma ser realizada individualmente ou em data, horário ou local que não seja o 
especificado neste Edital e em suas alterações posteriores. 
 
 
7. DA PROVA ESCRITA 
 
7.1. As provas escritas para todos os cargos incluem questões de Língua Portuguesa, 
Matemática e Raciocínio Lógico, Conhecimentos Gerais e Atualidades e Conhecimentos 
Específicos na área de atuação, conforme conteúdo programático constante no Anexo II deste 
Edital. 
 
7.2. As provas escritas serão realizadas no dia 17 de janeiro de 2015, com início às 
13h30min e término às 16h30min (horário oficial de Brasília, DF), no Centro Municipal de 
Educação, situado na Rua Sete de Setembro, 530, Centro, Serra Alta, SC. 

7.2.1. O fechamento dos portões ocorrerá às 13h20min, recomendando-se que o candidato 
esteja no local com a devida antecedência, munido de documento de identidade. 

7.2.2. Sob hipótese alguma será permitido o acesso de candidatos que chegarem após as 
13h20min, ou seja, o horário de fechamento dos portões. 

7.2.3. A prova escrita será realizada em etapa única, com 3 (três) horas de duração, incluindo o 
tempo para preenchimento do cartão-resposta. 
 
7.3. A prova constará de 25 (vinte e cinco) questões de múltipla escolha, com 4 (quatro) 
alternativas de respostas cada, sendo que apenas 1 (uma) alternativa estará correta, na forma 
abaixo: 
 

Disciplina 
Número de 
questões 

Peso Individual Peso Total 

Língua Portuguesa 5 0,40 2,00 

Matemática e Raciocínio Lógico 5 0,40 2,00 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 5 0,40 2,00 

Conhecimentos Específicos 10 0,40 4,00 

Total 25 - 10,00 

 
7.4. Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta 
esferográfica, de tinta azul ou preta, sendo as questões respondidas em cartão-resposta, o qual 
não será substituído em caso de erro do candidato. 
 
7.5. A adequada marcação do cartão-resposta é de inteira responsabilidade do candidato. 
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7.6. Para a entrada nos locais de prova, o candidato deverá apresentar a cédula de identidade 
original ou carteira expedida pelo órgão de classe original. 

7.6.1. Serão 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; certificado de reservista; carteiras funcionais 
expedidas por órgão público que, por lei federal ou estadual, valham como identidade; carteira 
de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo novo, com foto). 

7.6.2. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da prova, 
documento de identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar 
documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 
(trinta) dias. 

7.6.3. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos 
eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais 
sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 

7.6.4. Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo 
de documento. 

7.6.5. Por ocasião da realização da prova, o candidato que não apresentar documento de 
identidade original, na forma definida acima, não poderá fazer a prova e será automaticamente 
eliminado do certame. 

7.6.6. Não serão aceitos quaisquer outros documentos ou papéis em substituição aos exigidos. 
 
7.7. No dia de realização das Provas Escritas não serão fornecidas, por qualquer membro da 
equipe de aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao 
conteúdo e aos critérios de avaliação da prova. 
 
7.8. Durante a realização das Provas Escritas é vedada consulta a livros, revistas, folhetos ou 
anotações, bem como, o uso de máquinas de calcular, relógios e aparelhos celulares, ou ainda, 
qualquer equipamento elétrico ou eletrônico, sob pena de eliminação do candidato no Processo 
Seletivo. 

7.8.1. Os telefones celulares e outros equipamentos eletrônicos serão entregues desligados aos 
fiscais da sala antes do início da prova, para serem devolvidos na saída, sob pena de 
eliminação do candidato. 
 
7.9. Será atribuída nota zero às respostas de questão(ões) que contenha(m): 

7.9.1. emenda(s) e/ou rasura(s), ainda que legível(eis), no cartão-resposta; 

7.9.2. mais de uma opção de resposta assinalada no cartão-resposta; 

7.9.3. espaço(s) não assinalado(s) no cartão-resposta; 
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7.9.4. cartão-resposta preenchido fora das especificações, ou seja, preenchido com lápis ou 
caneta esferográfica de tinta cuja cor for diferente de azul ou preta ou, ainda, com marcação 
diferente da indicada no modelo previsto no cartão. 

7.9.5. É terminantemente proibida a inserção e qualquer forma de sinal ou marca, sobre os 
cartões-resposta, que possa ser interpretada como identificação de determinado candidato. 

7.9.5.1. Se for constatada qualquer inserção de sinal ou marca no cartão-resposta o candidato 
será automaticamente desclassificado do processo seletivo.  
 
7.10. No decurso da Prova Escrita, o candidato somente poderá ausentar-se temporariamente 
da sala se acompanhado por um fiscal. 
 
7.11. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de Prova Escrita após 60 
(sessenta) minutos de seu início. 
 
7.12. O candidato, ao encerrar a Prova Escrita e antes de se retirar do local de sua realização, 
entregará ao fiscal de sala, o cartão-resposta devidamente assinado e o caderno de prova.  

7.12.1. Caso o candidato não entregar o cartão-resposta ou o caderno de prova será eliminado 
automaticamente do Processo Seletivo. 
 
7.13. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as suas provas e 
retirar-se definitivamente do local simultaneamente, depois de haver rubricado envelope 
lacrado, contendo todas as provas e cartões-resposta daquela sala. 
 
7.14. Não haverá, em qualquer hipótese, segunda chamada para a prova, nem a realização de 
prova fora do horário e local estabelecidos no Edital para todos os candidatos. 
 
7.15. As provas escritas terão pontuação a seguinte pontuação: 

7.15.1. para os cargos de Professor I – Educação Infantil, Professor II – Séries Iniciais, 
Professor de Artes, Professor de Educação Física, Professor III – Inglês e Segundo 
Professor, de 0,00 a 9,00, utilizando-se 2 (duas) decimais após a vírgula; 

7.15.2. para demais cargos, de 0,00 a 10,00, utilizando-se 2 (duas) decimais após a vírgula. 
 
7.16. Serão considerados classificados apenas os candidatos que obtiverem nota igual ou 
superior a 5,00 (cinco) na Prova Escrita Objetiva. 
 
7.17. O Gabarito e o Caderno de Provas serão divulgados a partir das 19 horas do dia 18 de 
janeiro de 2015 nos sites www.assconpp.com.br e www.serraalta.sc.gov.br. 
 
 
8. DA PROVA DE TÍTULOS 
 

http://www.assconpp.com.br/
http://www.piratuba.sc.gov.br/
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8.1. A apresentação de títulos tem como objetivo apurar a experiência e o aperfeiçoamento 
profissional do candidato, e servirá na ordem de classificação. 

8.1.2. A Prova de Títulos possui caráter classificatório, e será aplicada a todos os candidatos 
aos cargos de Professor I – Educação Infantil, Professor II – Séries Iniciais, Professor de 
Artes, Professor de Educação Física, Professor III – Inglês e Segundo Professor, na 
mesma data da prova escrita.  

8.1.3. Somente serão computados os títulos dos candidatos que obtiverem nota igual ou 
superior a 5,0 (cinco) na prova escrita. Os títulos dos demais candidatos não serão 
contabilizados. 
 
8.2. A apresentação de títulos acontecerá no dia 17 de janeiro de 2015, com início às 
15h30min e término previsto às 17h30min (horário oficial de Brasília, DF), no Centro 
Municipal de Educação, situado na Rua Sete de Setembro, 530, Centro, Serra Alta, SC. 

8.2.1. O candidato deverá comparecer no local de entrega dos títulos, portando cópias dos 
títulos que possui, acompanhados dos originais ou cópias autenticadas em cartório. 

8.2.2. O candidato que estiver portando cópias dos títulos, acompanhados dos documentos 
originais, terá seus títulos validados por representante da empresa ASSCON-PP, no ato de 
entrega. 

8.2.3. Os títulos poderão ser apresentados por procuração, com firma reconhecida em Cartório. 

8.2.4.Os títulos que não antederem ao disposto neste item não serão contabilizados. 
 
8.3. Serão considerados como títulos os certificados de cursos, reconhecidos pelo Ministério da 
Educação – MEC, concluídos até a data da prova, com carga horária mínima de 360 (trezentas 
e sessenta) horas, na forma abaixo: 
 

Título Pontuação 

Pós-graduação 0,25 

Mestrado 0,50 

Doutorado 0,50 

 
8.4. Os títulos serão juntados e relacionados em formulário próprio, colocados em envelope 
com a identificação externa do nome e número de inscrição do candidato, o qual será fechado e 
rubricado pelo candidato e representante da Empresa ASSCON-PP. A segunda via da relação 
dos títulos será entregue ao candidato, que servirá como comprovante de apresentação dos 
mesmos. 
 
8.5. Comprovada, em qualquer tempo, a ocorrência de irregularidade ou ilegalidade na 
obtenção dos títulos, será anulada a respectiva pontuação do candidato e, comprovada a 
culpabilidade do mesmo, será excluído do Processo Seletivo ou demitido do cargo que venha a 
ocupar em decorrência deste certame.  
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9. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 
9.1. A classificação final dos candidatos obedecerá à ordem decrescente da nota final. 
 
9.2. A nota final: 

9.2.1. para os cargos de Professor I – Educação Infantil, Professor II – Séries Iniciais, 
Professor de Artes, Professor de Educação Física, Professor III – Inglês e Segundo 
Professor será o resultado da nota obtida na prova escrita (sendo que somente serão 
classificados e considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 
5,00), acrescida da pontuação da Prova de Títulos; 

9.2.2. para os demais cargos será o resultado da nota obtida na prova escrita (sendo que 
somente serão classificados e considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota igual 
ou superior a 5,00). 
 
9.3. Ocorrendo empate na classificação, serão utilizados, sucessivamente, os seguintes 
critérios para desempate: 

9.3.1. idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completados até o último dia da inscrição 
neste Processo Seletivo, de acordo com o previsto no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal 
nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 e alterações – Estatuto do Idoso; 

9.3.2. maior nota na prova de Conhecimentos Específicos; 

9.3.3. maior nota na prova de Língua Portuguesa; 

9.3.4. maior nota na prova de Matemática e Raciocínio Lógico. 

9.3.5. se, mesmo assim, persistir o empate, o critério adotado será o sorteio em ato público, em 
local e data anunciados com, pelo menos, 2 (dois) dias de antecedência. 
 
9.4. O não comparecimento do candidato na prova escrita objetiva, implicará na 
desclassificação do candidato neste Processo Seletivo. 
 
9.5. A data da divulgação da classificação final é a constante no cronograma previsto no Anexo 
IV deste Edital e será divulgada nos meios oficiais de publicação e nos sites 
www.assconpp.com.br e www.serraalta.sc.gov.br. 

9.5.1. Somente serão divulgados na Classificação Final, os nomes dos candidatos aprovados. 
 
9.6. A lista dos aprovados, homologada pelo Prefeito Municipal, será publicada no dia 30 de 
janeiro de 2015, nos locais previstos no item 11.1 deste Edital. 
 
9.7. Os candidatos que não lograrem aprovação e desejarem saber suas notas poderão enviar 
solicitação contendo, no mínimo, nome, CPF e data de nascimento, pelo e-mail 
assconpp@hotmail.com. 
  

http://www.assconpp.com.br/
http://www.piratuba.sc.gov.br/
mailto:assconpp@hotmail.com
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10. DOS RECURSOS 
 
10.1. Será admitido recurso para todas as fases deste Processo Seletivo, no prazo de 2 (dois) 
dias úteis, a partir da publicação do ato que deu causa, que deverá ser interposto, 
exclusivamente, pelo candidato, no site www.assconpp.com.br, desde que devidamente 
fundamentado e apresentado nos prazos constantes do Anexo IV deste Edital. 

10.1.1. Os recursos que não atenderem ao disposto neste item serão liminarmente indeferidos. 
 
10.2. Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, protocolo, e-mail ou qualquer meio 
postal, sendo que os intempestivos serão desconsiderados e indeferidos. 
 
10.3. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer, coletivamente. 
 
10.4. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os 
candidatos que realizaram a prova objetiva. 
 
10.5. Os candidatos poderão solicitar revisão da nota das provas, sendo que a nota poderá ser 
mantida, aumentada ou diminuída, conforme se verifique ou não erros na conferência. 

10.5.1. Não serão admitidos pedidos de revisão de nota de prova de outros candidatos, ou seja, 
o candidato poderá requerer revisão apenas da sua nota. 

10.5.2. As decisões dos pedidos de revisão da nota das provas serão dadas a conhecer, 
coletivamente. 
 
10.6. A Comissão Especial do Processo Seletivo constitui-se em última instância para recurso 
ou revisão, sendo soberana em suas decisões. 
 
10.7. Não caberão recursos ou revisões adicionais. 
 
 
11. DA HOMOLOGAÇÃO 
 
11.1. A lista de inscritos, os gabaritos e os cadernos de questões da prova escrita objetiva, a 
lista de classificados, suas respectivas homologações e demais atos provenientes deste Edital 
de Processo Seletivo, serão publicados no mural interno da Prefeitura de Serra Alta, SC, e nos 
sites www.assconpp.com.br e www.serraalta.sc.gov.br. 

11.1.1. A homologação da lista dos aprovados, além dos locais anteriores, será publicada em 
jornal de circulação local, do Município de Serra Alta, SC. 

11.1.2. O caderno de questões e o gabarito serão publicados apenas nos sites 
www.assconpp.com.br e www.serraalta.sc.gov.br. 
 
 
12. DA CONTRATAÇÃO 

http://www.assconpp.com.br/
http://www.assconpp.com.br/
http://www.serraalta.sc.gov.br/
http://www.assconpp.com.br/
http://www.serraalta.sc.gov.br/
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12.1 Previamente à contratação, mediante convocação, serão exigidos dos candidatos 
classificados, os seguintes documentos: 

a) comprovante de regularidade com as obrigações militares (em caso de candidato do sexo 
masculino); 

b) comprovante de regularidade com as obrigações eleitorais; 

c) comprovante da habilitação mínima exigida no Anexo I deste Edital; 

d) declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública, as penalidades previstas no 
artigo 137 e seu parágrafo único da Lei Federal nº 8.112/1990 e na legislação correspondente 
ao Estado de Santa Catarina e ao Município de Serra Alta; 

e) declaração de bens; 

f) declaração de não acumulação de cargo público ou de condições de acumulação amparada 
pela Constituição; 

g) laudo médico de saúde física e mental, a ser realizado por órgão credenciado pela Prefeitura 
Municipal de Serra Alta; 

h) comprovante de residência atualizado; 

i) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos no ato da contratação; 

j) outros documentos que se fizerem necessários. 
 
12.2. Os documentos comprobatórios de atendimento aos requisitos do item 12.1 serão 
exigidos apenas dos candidatos classificados e convocados para a contratação. 
 
12.3. O não cumprimento dos requisitos necessários impossibilitará a contratação do candidato. 
 
12.4 O candidato convocado que não se apresentar no dia e horários determinados para a 
escolha de vaga, bem como aquele presente que não aceitar nenhuma das vagas oferecidas, 
perderá seu direito de preferência sobre os demais candidatos, sem prejuízo de sua 
classificação para novas eventuais convocações.  
 
 
13. DO FORO JUDICIAL 
 
13.1 O foro para dirimir qualquer questão relacionada ao Processo Seletivo de que trata este 
Edital é o da Comarca de Modelo, SC. 
 
 
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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14.1. As cláusulas deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos 
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data de 
convocação dos candidatos para a prova correspondente. 

14.2. Este Processo Seletivo será válido durante o ano de 2015. 
 
14.3. Os candidatos aprovados e classificados neste certame serão contratados pela ordem de 
classificação, respeitado o número de vagas, a conveniência e oportunidade e o limite 
prudencial e total de gastos com pessoal, ditados pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 
14.4. A classificação neste Processo Seletivo não assegura ao candidato o direito à contratação 
automática. 
 
14.5. Será excluído do certame, por ato da Comissão Especial do Processo Seletivo, o 
candidato que: 

14.5.1. tornar-se culpado por agressões ou descortesias para com qualquer membro da equipe 
encarregada de realização das provas, desde que devidamente comprovado; 

14.5.2. for surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro 
candidato, verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma; 

14.5.3. for flagrado valendo-se de qualquer meio, visando burlar a prova, ou que apresentar 
falsa identificação pessoal; 

14.5.4. ausentar-se da sala de prova durante a sua realização, sem estar acompanhado de um 
fiscal. 
 
14.6. Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Especial do 
Processo Seletivo do Município de Serra Alta, SC, designada pelo Decreto nº 203/2014, 
juntamente com a empresa ASSCON-PP. 
 
14.7. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

14.7.1. Anexo I – Dos Cargos, Vencimento Inicial e Habilitações Mínimas e Atribuições dos 
Cargos; 

14.7.2. Anexo II – Conteúdo Programático; 

14.7.3. Anexo III – Declaração Para Candidatos Portadores de Deficiência; 

14.7.4. Anexo IV – Cronograma. 
 
Serra Alta, SC, 8 de dezembro de 2014. 

 
 

FRANCISCO ARTUR BOTH 
Prefeito Municipal de Serra Alta, SC 
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ANEXO I 
 
 

DOS CARGOS, VENCIMENTO INICIAL E HABILITAÇÕES MÍNIMAS 
 

Cargos 
Nº de 
vagas 

Carga 
Horária 

Semanal 

Remuneração 
Mensal 

Habilitação/Requisitos mínimos para contratação 
Tipo de 
prova 

Agente de 
Saúde 

1 40h 
R$ 757,15 + 

INCORPORAÇÃO 
R$ 143,60 

Ensino Fundamental Completo 
Prova 
Escrita 

Agente 
Educativo 

1 40h 
R$ 757,15 + 

INCORPORAÇÃO 
R$ 143,60 

Ensino Médio completo 
Prova 

Escrita e 
de Títulos 

Auxiliar de 
Enfermagem 

1 40h 
R$ 1.057,27 + 

INCORPORAÇÃO 
R$ 143,60 

Ensino Fundamental completo, com curso de 
Auxiliar de Enfermagem ou superior 

Prova 
Escrita 

Auxiliar de 
Serviços Gerais 

1 40h 
R$ 757,15 + 

INCORPORAÇÃO 
R$ 143,60 

Alfabetizado 
Prova 
Escrita 

Coordenador do 
PETI (SCFV) 

1 40 
R$ 1.516,57 + 

INCORPORAÇÃO 
R$ 143,60 

Ensino médio completo 
Prova 
Escrita 

Professor de 
Artes 

1 20h 
R$ 1.105,74 + 

INCORPORAÇÃO 
R$ 71,80 

Licenciatura de graduação Plena com habilitação na 
área específica de atuação. 

Prova 
Escrita e 
de Títulos 

Professor de 
Educação Física 

1 20h 
R$ 1.105,74 + 

INCORPORAÇÃO 
R$ 71,80 

Licenciatura de graduação Plena com habilitação na 
área específica de atuação. 

Prova 
Escrita e 
de Títulos 

Professor I – 1 20h R$ 953,90 + Nível Médio (magistério) ou pedagogia Prova 
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Cargos 
Nº de 
vagas 

Carga 
Horária 

Semanal 

Remuneração 
Mensal 

Habilitação/Requisitos mínimos para contratação 
Tipo de 
prova 

Educação 
Infantil 

INCORPORAÇÃO 
R$ 71,80 

Escrita e 
de Títulos 

Professor II – 
Séries Iniciais 

1 20h 
R$ 953,90 + 

INCORPORAÇÃO 
R$ 71,80 

Nível Médio (magistério) ou pedagogia 
Prova 

Escrita e 
de Títulos 

Professor III – 
Inglês 

1 20h 
R$ 953,90 + 

INCORPORAÇÃO 
R$ 71,80 

Licenciatura de Graduação Plena com Habilitação 
na Área Especifica de Atuação 

Prova 
Escrita e 
de Títulos 

Professor de 
Artesanato 

1 20h 
R$ 953,90 + 

INCORPORAÇÃO 
R$ 71,80 

Ensino Médio Completo. 
Prova 
Escrita 

Segundo 
Professor 

1 20h 
R$ 953,90 + 

INCORPORAÇÃO 
R$ 71,80 

Licenciatura em Educação Especial ou pedagogia 
Prova 

Escrita e 
de Títulos 
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ATRIBUIÇÕES/CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS CARGOS 
 
 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  

 Realização do Cadastramento das Famílias; 

 Participação na realização do diagnóstico demográfico, perfil sócio econômico da 
comunidade, na identificação de traços culturais e religiosos das famílias e da comunidade, na 
descrição do perfil do meio ambiente da área de abrangência, na realização do levantamento 
das condições de saneamento básico e realização do mapeamento da sua área de 
abrangências; 

 Realização do acompanhamento das micro- áreas de risco; 

 Realização da programação das visitas domiciliares, elevando a sua freqüência nos domicílios 
que apresentam situações que requeiram atenção especial; 

 Atualização das fichas de cadastramento dos componentes das famílias; 

 Execução da vigilância de crianças menores de 01 ano consideradas em situação de riscos; 

 Acompanhamento de crescimento e desenvolvimento das crianças de 0 a 5 anos; 

 Promoção da imunização de rotina às crianças de gestantes, encaminhando ao serviço de 
referência ou criando alternativas de facilitação de acesso; 

 Monitoramento das diarreias e promoção da reidratação oral, monitoramento das infecções 
respiratórias agudas com identificação de sinais de risco e encaminhamento dos suspeitos de 
pneumonia ao serviço de saúde de referência; 

 Monitoramento das dermatoses e parasitoses em crianças; 

 Orientação aos adolescentes e familiares na prevenção de DST/AIDS e gravidez precoce; 

 Identificação e encaminhamento das gestantes para o serviço de pré- natal na unidade de 
saúde de referência; 

 Realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento das gestantes, priorizando 
atenção nos aspectos de desenvolvimento da gestação, seguimento de pré- natal, sinais e 
sintomas de riscos na gestação, nutrição, incentivo e preparo para o aleitamento materno, e 
preparo para o parto; 

 Atenção de cuidados ao recém nascidos, cuidados no puerpério; 

 Monitoramento dos recém nascidos e das puérperas; 

 Realização de ações educativas para prevenção do câncer cérvico- uterino e de mama, 
encaminhamento as mulheres em idade fértil para realização dos exames periódicos nas 
unidades de saúde da referência; 

 Realização de ações educativas sobre métodos de planejamento familiar; 

 Realização de ações educativas referente ao climatério; 

 Realização de atividades de educação nutricional nas famílias e na comunidade; 

 Realização de atividades de educação em saúde bucal na família, com ênfase no grupo 
infantil; 

 Busca ativa das doenças infecto- contagiosas; 

 Apoio ao inquérito epidemiológicos ou investigação de surtos ou ocorrência de doenças de 
notificação compulsória; 
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 Supervisão dos eventuais componentes da família em tratamento domiciliar e dos pacientes 
com tuberculose, hanseníase, hipertensão, diabetes e outras doenças crônicas; 

 Realização de atividades de prevenção e promoção da saúde do idoso; 

 Identificação dos portadores de deficiência psicológica com orientação aos familiares para o 
apoio necessário no próprio domicílio; 

 Incentivo à comunidade na aceitação e inserção social dos portadores de deficiência 
psicofísica; 

 Orientação às famílias e à comunidade para a prevenção e o controle de doenças endêmicas; 

 Realização de ações educativas para preservação do meio ambiente; 

 Realização de ações para a sensibilização das famílias e da comunidade para abordagem dos 
direitos humanos; 

 Estimulação da participação comunitária para ações que visem a melhoria da qualidade de 
vida na comunidade; 

 Outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais. 
 
 
AGENTE EDUCATIVO 

 Acompanhar e auxiliar as atividades pedagógicas desenvolvidas pelos professores;  

 Participar de reuniões e planejamento a critério da escola; 

 Participar de eventos e promoções desenvolvidos pela creche; 

 Receber as crianças; 

 Receber e transmitir recados; 

 Executar atividades pertinentes ao cuidar/educar; 

 Cumprir regras do regimento interno da creche; 

 Desempenhar as demais atividades inerentes ao cargo. 
 
 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

 Preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos; 

 Observar, reconhecer e descrever sintomas, ao nível de sua qualificação  

 Executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina; 

 Ministrar medicamentos por via oral e parental; 

 Realizar controle hídrico; 

 Fazer curativos; 

 Executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas,; 

 Efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis; 

 Realizar teste e proceder à sua leitura, para subsídio de diagnóstico; 

 Colher material para exames laboratorial; 

 Prestar cuidados de enfermagem pré e pós- operatórios; 

 Zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependências de unidades de 
saúde; 
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 Integrar a equipe de saúde. 

 Participar de atividades de educação em saúde. 

 Executar outras tarefas afins. 
 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

 Zelar pela manutenção das instalações, mobiliários e equipamentos do órgão. 

 Executar trabalhos braçais; 

 Executar serviços de limpeza nas dependências internas e externas do órgão, jardins, 
garagens e seus veículos. 

 Executar serviços auxiliares de limpeza, revisão e acondicionamento das peças e lubrificação 
das máquinas. 

 Manter em condições de funcionamento os equipamentos de proteção contra incêndios ou 
quaisquer outras relativas à segurança do órgão. 

 Executar serviços de copa, cozinha, com atendimento aos servidores e alunos. 

 Receber, protocolar e entregar correspondência interna e externa. 

 Requisitar material necessário aos serviços. 

 Processar cópia de documentos. 

 Receber, orientar e encaminhar o público, informando sobre localização de pessoas ou 
dependências do órgão. 

 Receber e transmitir mensagens. 

 Encarregar-se da abertura e fechamento das dependências do órgão. 

 Encarregar-se da limpeza e polimento de veículos e máquinas. 

 Relatar as anormalidades verificadas. 

 Atender telefone e transmitir ligações. 

 Executar outras tarefas afins, de acordo com as necessidades peculiares do órgão. 
 
 
COORDENADOR DO PETI (SCFV) 

 Atuar nas unidades do PETI como Administrador; 

 Fornecer aos profissionais de cada Unidade os subsídios necessários para a Implantação dos 
Projetos propostos, bem como auxiliar na coordenação, execução e avaliação das atividades 
inerentes ao Programa; 

 Manter a postura ética e profissional frente aos integrantes da equipe, a comunidade atendida 
e a sociedade como um todo; 

 Zelar pela manutenção, utilização e conservação dos bens patrimoniais; 

 Desenvolver um trabalho social junto às famílias atendidas, com o objetivo de melhorar suas 
condições de vida através de ações propostas pelo PETI. 
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PROFESSOR I – EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSOR II – SÉRIES INICIAIS, PROFESSOR 
DE ARTES E PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

 Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 

 Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento 
de ensino; 

 Zelar pela aprendizagem dos alunos, dando condições para a manutenção da saúde física e 
psíquica dos alunos; 

 Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

 Ministrar os dias letivos e horas aula estabelecidas, além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

 Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 

 Executar o trabalho diário de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de relações 
que conduzam à aprendizagem; 

 Manter com os colegas o espírito de colaboração e solidariedade indispensável à eficiência da 
obra educativa; 

 Realizar com clareza, precisão e presteza, toda escrituração referente à execução da 
programação, frequência e aproveitamento dos alunos; 

 Zelar pela conservação dos bens materiais, limpeza e o bom nome da escola; 

 Executar as demais normas estabelecidas no regimento escolar, nas diretrizes emanadas dos 
órgãos superiores e legislação federal, estadual e municipal. 

 Planejar e executar as atividades pedagógicas, em conjunto com o professor titular, quando 
estiver atuando nas séries iniciais do ensino fundamental;  

 Propor adaptações curriculares nas atividades pedagógicas;  

 Participar do conselho de classe;  

 Tomar conhecimento antecipado do planejamento do professor regente, quando o educando 
estiver matriculado nas séries finais do ensino fundamental;  

 Participar com o professor titular das orientações (assessorias) prestadas pelo SAEDE e ou 
SAESP;  

 Participar de estudos e pesquisas na sua área de atuação mediante projetos previamente 
aprovados pela SED e FCEE;  

 Sugerir ajudas técnicas que facilitem o processo de aprendizagem do aluno da educação 
especial;  

 Cumprir a carga horária de trabalho na escola, mesmo na eventual ausência do aluno;  

 Participar de capacitações na área de educação.  
 
 
PROFESSOR III – INGLÊS  

 Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 

 Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento 
de ensino; 
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 Zelar pela aprendizagem dos alunos, dando condições para a manutenção da saúde física e 
psíquica dos alunos; 

 Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

 Ministrar os dias letivos e horas aula estabelecidas, além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

 Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 

 Executar o trabalho diário de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de relações 
que conduzam à aprendizagem; 

 Manter com os colegas o espírito de colaboração e solidariedade indispensável à eficiência da 
obra educativa; 

 Realizar com clareza, precisão e presteza, toda escrituração referente à execução da 
programação, freqüência e aproveitamento dos alunos; 

 Zelar pela conservação dos bens materiais, limpeza e o bom nome da escola; 

 Executar as demais normas estabelecidas no regimento escolar, nas diretrizes emanadas dos 
órgãos superiores e legislação federal, estadual e municipal. 

 Planejar e executar as atividades pedagógicas, em conjunto com o professor titular, quando 
estiver atuando nas séries iniciais do ensino fundamental;  

 Propor adaptações curriculares nas atividades pedagógicas;  

 Participar do conselho de classe;  

 Tomar conhecimento antecipado do planejamento do professor regente, quando o educando 
estiver matriculado nas séries finais do ensino fundamental;  

 Participar com o professor titular das orientações (assessorias) prestadas pelo SAEDE e ou 
SAESP;  

 Participar de estudos e pesquisas na sua área de atuação mediante projetos previamente 
aprovados pela SED e FCEE;  

 Sugerir ajudas técnicas que facilitem o processo de aprendizagem do aluno da educação 
especial;  

 Cumprir a carga horária de trabalho na escola, mesmo na eventual ausência do aluno;  

 Participar de capacitações na área de educação.  
 
 
PROFESSOR DE ARTESANATO  

 Realizar planejamento das atividades a desenvolver integralmente os conteúdos e 
atividades registrados no planejamento; Registrar a freqüência diária dos alunos, 
 Acompanhar o desenvolvimento das atividades ministradas; Participar de reuniões 
pedagógicas, 
  Fomentar a participação democrática dos alunos, avaliar o desempenho dos alunos,  
 Desenvolver aulas com conteúdos teóricos e práticos e noção de empreendedorismo;  
 Participar das atividades de capacitação, quando solicitado; interagir permanentemente 
com os demais cursos oferecidos, de forma a garantir a interpretação dos objetivos propostos 
pela escola; 
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 Fiscalizar o manuseio do material utilizado para os trabalhos, introduzir novas 
abordagens de trabalhos artesanais, em consonância com a demanda do mercado;  
 Atuar ética e profissionalmente, realizar atividades desenvolvendo os seguintes itens, 
dentre outros: Biscuit, Emborrachado, Arranjos Florais, Escultura de Isopor, Velas Decorativas, 
Confecções de Bonecos, Bichinhos e Bolsas, Embalagem, Cesta para Presentes, 
Aproveitamento de Resíduos, Artesanato em Madeira, Artesanato com Material Reciclado, 
Sabonetes Artesanais, Utensílios para enxoval infantil, Patchwork, Bijuterias, Lembranças de 
Aniversário. 
 
SEGUNDO PROFESSOR  

 Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 

 Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento 
de ensino; 

 Zelar pela aprendizagem dos alunos, dando condições para a manutenção da saúde física e 
psíquica dos alunos; 

 Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

 Ministrar os dias letivos e horas aula estabelecidas, além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

 Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 

 Executar o trabalho diário de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de relações 
que conduzam à aprendizagem; 

 Manter com os colegas o espírito de colaboração e solidariedade indispensável à eficiência da 
obra educativa; 

 Realizar com clareza, precisão e presteza, toda escrituração referente à execução da 
programação, freqüência e aproveitamento dos alunos; 

 Zelar pela conservação dos bens materiais, limpeza e o bom nome da escola; 

 Executar as demais normas estabelecidas no regimento escolar, nas diretrizes emanadas dos 
órgãos superiores e legislação federal, estadual e municipal. 

 Planejar e executar as atividades pedagógicas, em conjunto com o professor titular, quando 
estiver atuando nas séries iniciais do ensino fundamental;  

 Propor adaptações curriculares nas atividades pedagógicas;  

 Participar do conselho de classe;  

 Tomar conhecimento antecipado do planejamento do professor regente, quando o educando 
estiver matriculado nas séries finais do ensino fundamental;  

 Participar com o professor titular das orientações (assessorias) prestadas pelo SAEDE e ou 
SAESP;  

 Participar de estudos e pesquisas na sua área de atuação mediante projetos previamente 
aprovados pela SED e FCEE;  

 Sugerir ajudas técnicas que facilitem o processo de aprendizagem do aluno da educação 
especial;  

 Cumprir a carga horária de trabalho na escola, mesmo na eventual ausência do aluno;  

 Participar de capacitações na área de educação.  
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ANEXO II 
 

DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 
CONTEÚDO COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR E HISTORIADOR 
 
Língua Portuguesa (5 questões): Leitura, análise e interpretação de texto, noções de fonética, 
acentuação gráfica, separação de sílabas, ortografia, semântica, classes das palavras, 
concordância nominal, concordância verbal, regência verbal, crase, análise sintática, colocação 
pronominal, pontuação, emprego de certas palavras, emprego das iniciais, plural dos 
compostos, emprego do hífen, vícios de linguagem, estrutura das palavras. 
 
Matemática e Raciocínio Lógico (5 questões): Conjuntos, noções de matemática financeira, 
juros simples e juros compostos, geometria, Trigonometria, progressão geométrica, progressão 
aritmética, análise combinatória, probabilidade, operações fundamentais (números inteiros e 
fracionários), potenciação e radiciação, sistema de medidas (decimais e não decimais), 
conversão de unidades de medida; regra de três, porcentagem, equações de primeiro e 
segundo grau. 
 
Conhecimentos Gerais e Atualidades (5 questões): Ciências da natureza e suas tecnologias; 
Ciências humanas e suas tecnologias; Organização político-administrativa do Brasil; 
Agronegócios e a economia brasileira; Política, Economia, Contexto internacional; 
Neoliberalismo e globalização, Mercosul; Questões ambientais; Atualidades relativas ao Mundo, 
ao País, ao Estado de Santa Catarina e ao Município de Serra Alta e Região. 
 
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS (10 QUESTÕES) 
 
AGENTE DE SAÚDE: Legislação municipal pertinente ao desempenho das atividades do 
cargo; Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde princípios que regem sua 
organização. Visita domiciliar. Cadastramento familiar e territorial: finalidade e instrumentos. 
Interpretação demográfica. Indicadores epidemiológicos Técnicas de levantamento das 
condições de vida e de saúde/doença da população. Conceitos de eficácia, eficiência e 
efetividade em saúde coletiva. Conceitos e critérios de qualidade da atenção à saúde: 
acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador, equidade. 
Cuidados com o meio ambiente e saneamento básico. Noções sobre Doenças Sexualmente 
Transmissíveis e infecção pelo HIV. Problemas clínicos prevalentes na atenção primária: 
noções de tuberculose, hanseníase, dengue, hipertensão e diabetes, diarréia e desidratação; 
Vacinas; Aparelho reprodutor masculino e feminino; gravidez e planejamento familiar. 
Condições de risco social: violência, desemprego, infância desprotegida, processos migratórios, 
analfabetismo, ausência ou insuficiência de infra-estrutura básica. Promoção da saúde, 
conceitos e estratégias; Pessoas com deficiência: abordagem, medidas facilitadoras de inclusão 
social e direitos legais. Programas Nacionais de Saúde: Saúde Mental, Assistência 
Farmacêutica; Saúde da Criança, Saúde da Mulher; Saúde do idoso e da pessoa com 



 

MUNICÍPIO DE SERRA ALTA, SC 

 

 

Edital de Processo Seletivo nº 1/2014 – fls. 24/29 

deficiência, Saúde Ambiental, Noções de ética e cidadania. Endemias. Atenção primária de 
saúde/atenção básica à saúde: estratégia de saúde da família; PACS (Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde); NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família); SAD (Serviço de 
Atendimento Domiciliar). 
 
AGENTE EDUCATIVO: Legislação municipal pertinente ao desempenho das atividades do 
cargo; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); Lei n° 9.394/1996. Estatuto da 
Criança e do Adolescente; Teoria e prática da educação; função social e política da escola: 
gestão democrática e autonomia na organização do trabalho escolar; projetos político-
pedagógicos; a educação básica no Brasil: acesso; permanência; inclusão e fracasso escolar; a 
organização da educação básica: diretrizes curriculares para o ensino fundamental e para a 
educação Infantil; parâmetros curriculares nacionais; Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB; prática de 
ensino; avaliação escolar; interdisciplinaridade; currículo e cultura; tendências pedagógicas. 
 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM: Legislação municipal pertinente ao desempenho das atividades 
do cargo; Curativos: potencial de contaminação, técnicas de curativos. Princípios da 
administração de medicamentos: terapêutica medicamentosa, noções de farmacoterapia. 
Condutas do Técnico de Enfermagem na saúde mental: intervenções, sinais e sintomas. 
Doenças Sexualmente Transmissíveis: AIDS/SIDA, sífilis, gonorréia, uretrites, condiloma 
acuminado, linfogranuloma venéreo, cancro mole – Prevenção. Imunização: vacinas, 
acondicionamento, cadeia de frio (conservação), dosagens, aplicação, calendário de vacinação. 
Esterilização de material. Saneamento básico: esgoto sanitário, destino do lixo. Saúde da 
mulher: planejamento familiar, gestação (pré-natal), parto e puerpério, prevenção do câncer de 
colo e mamas. Enfermagem maternoinfantil: assistência de enfermagem no pré-parto, parto e 
puerpério e nas emergências obstétricas, e assistência de enfermagem em pediatria. Ética: 
princípios básicos de ética. Regulamentação do exercício profissional e relações humanas 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Legislação municipal pertinente ao desempenho das 
atividades do cargo; Noções de limpeza e higiene; Lixo Orgânico e Reciclagem; Classificação 
dos Resíduos sólidos; Noções de pré-preparo e preparo de alimentos; cocção de alimentos, 
Produtos apropriados para limpeza de: pisos, paredes, vasos sanitários, azulejos, etc. Noções 
de Hierarquia; Equipamentos de Proteção Individual – EPIs. Relacionamento humano no 
trabalho. Noções de atendimento, comportamento, qualidade e responsabilidade no serviço 
público. Noções gerais sobre alvenaria, jardinagem, cultivo de plantas, preparação de 
argamassa, concreto, impermeabilizações, pisos e procedimentos executivos da construção 
civil em geral. Limpeza e higiene em geral; Remoção de lixos e detritos; Segurança e higiene do 
trabalho; Noções sobre materiais de construção; Noções sobre pintura e tintas; Noções sobre 
instalações elétricas prediais e redes de drenagem. 
 
COORDENADOR DO PETI (SCFV): Legislação municipal pertinente ao desempenho das 
atividades do cargo; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); Lei n° 9.394/1996. 
Estatuto da Criança e do Adolescente; Teoria e prática da educação; função social e política da 
escola: gestão democrática e autonomia na organização do trabalho escolar; projetos político-
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pedagógicos; a educação básica no Brasil: acesso; permanência; inclusão e fracasso escolar; a 
organização da educação básica: diretrizes curriculares para o ensino fundamental e para a 
educação Infantil; parâmetros curriculares nacionais; Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB; prática de 
ensino; avaliação escolar; interdisciplinaridade; currículo e cultura; tendências pedagógicas; 
Legislação específica para atuação no PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil); 
políticas públicas de proteção infantil e inclusão; Declaração dos Direitos da Criança; Medidas 
de proteção; Medidas pertinentes aos pais ou responsáveis; Conselho Tutelar; SUS – Sistema 
Único de Saúde. 
 
PROFESSOR I – EDUCAÇÃO INFANTIL: Legislação municipal pertinente ao desempenho das 
atividades do cargo; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); Lei n° 9.394/1996. 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina; 
Estatuto da Criança e do Adolescente; Teoria e prática da educação; função social e política da 
escola: gestão democrática e autonomia na organização do trabalho escolar; projetos político-
pedagógicos; a educação básica no Brasil: acesso; permanência; inclusão e fracasso escolar; a 
organização da educação básica: diretrizes curriculares para o ensino fundamental e para a 
educação Infantil; parâmetros curriculares nacionais; Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB; prática de 
ensino; avaliação escolar; interdisciplinaridade; currículo e cultura; tendências pedagógicas. 
 
PROFESSOR II – SÉRIES INICIAIS: Legislação municipal pertinente ao desempenho das 
atividades do cargo; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); Lei n° 9.394/1996. 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina; 
Estatuto da Criança e do Adolescente; Teoria e prática da educação; função social e política da 
escola: gestão democrática e autonomia na organização do trabalho escolar; projetos político-
pedagógicos; a educação básica no Brasil: acesso; permanência; inclusão e fracasso escolar; a 
organização da educação básica: diretrizes curriculares para o ensino fundamental e para a 
educação Infantil; parâmetros curriculares nacionais; Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB; prática de 
ensino; avaliação escolar; interdisciplinaridade; currículo e cultura; tendências pedagógicas; 
Concepção de infância. Processo de desenvolvimento infantil; a relação entre pensamento e 
linguagem. 
 
PROFESSOR DE ARTES: Legislação municipal pertinente ao desempenho das atividades do 
cargo; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); Lei n° 9.394/1996. Estatuto da 
Criança e do Adolescente; Teoria e prática da educação; função social e política da escola: 
gestão democrática e autonomia na organização do trabalho escolar; projetos político-
pedagógicos; a educação básica no Brasil: acesso; permanência; inclusão e fracasso escolar; a 
organização da educação básica: diretrizes curriculares para o ensino fundamental e para a 
educação Infantil; parâmetros curriculares nacionais; Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB; prática de 
ensino; avaliação escolar; interdisciplinaridade; currículo e cultura; tendências pedagógicas; 
História da arte universal e da arte brasileira. Arte e comunicação, arte e expressão. As artes 
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visuais e suas linguagens. Teatro. Dança. Música. Cinema. Museus. Pluralidade cultural: 
códigos estético e artístico de diferentes culturas. As novas tecnologias de ensino da arte. 
Ensino da arte: interdisciplinaridade e interculturalidade. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: Legislação municipal pertinente ao desempenho das 
atividades do cargo; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); Lei n° 9.394/1996. 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina; 
Estatuto da Criança e do Adolescente; Teoria e prática da educação; função social e política da 
escola: gestão democrática e autonomia na organização do trabalho escolar; projetos político-
pedagógicos; a educação básica no Brasil: acesso; permanência; inclusão e fracasso escolar; a 
organização da educação básica: diretrizes curriculares para o ensino fundamental e para a 
educação Infantil; parâmetros curriculares nacionais; Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB; prática de 
ensino; avaliação escolar; interdisciplinaridade; currículo e cultura; tendências pedagógicas; 
Educação física no ensino fundamental; dimensões históricas da educação física; dimensões 
filosóficas, antropológicas e sociais aplicadas à educação e ao esporte; lazer e as interfaces 
com a educação física; esporte e a educação física; as questões de gênero aplicados à 
educação física; dimensões biológicas aplicadas à educação física e ao esporte; as mudanças 
fisiológicas resultantes da atividade física; nutrição e atividade física; as diferentes tendências 
pedagógicas da educação física na escola; educação física escolar e cidadania; metodologia de 
ensino e avaliação na educação física escolar; crescimento e desenvolvimento motor; 
legislação de ensino. 
 
PROFESSOR III – INGLÊS: Legislação municipal pertinente ao desempenho das atividades do 
cargo; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); Lei n° 9.394/1996. Estatuto da 
Criança e do Adolescente; Teoria e prática da educação; função social e política da escola: 
gestão democrática e autonomia na organização do trabalho escolar; projetos político-
pedagógicos; a educação básica no Brasil: acesso; permanência; inclusão e fracasso escolar; a 
organização da educação básica: diretrizes curriculares para o ensino fundamental e para a 
educação Infantil; parâmetros curriculares nacionais; Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB; prática de 
ensino; avaliação escolar; interdisciplinaridade; currículo e cultura; tendências pedagógicas; 
Compreensão de textos; estruturas gramaticais; substantivo (gênero e número), adjetivo (grau 
comparativo e superlativo), artigo definido e indefinido; pronome; frase verbal: verbo (modo, 
tempo, aspecto), o auxiliar, modal; advérbio e locução verbal, voz ativa e passiva; conjunção: 
coordenação, subordinação; discurso indireto; frase declarativa e frase interrogativa; preposição 
e locução prepositiva; formação de palavras: composição e derivação; numerais cardinais e 
ordinais. 
 
PROFESSOR DE ARTESANATO: Legislação municipal pertinente ao desempenho das 
atividades do cargo; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); Lei n° 9.394/1996. 
Estatuto da Criança e do Adolescente; Teoria e prática da educação; função social e política da 
escola: gestão democrática e autonomia na organização do trabalho escolar; projetos político-
pedagógicos; a educação básica no Brasil: acesso; permanência; inclusão e fracasso escolar; a 
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organização da educação básica: diretrizes curriculares para o ensino fundamental e para a 
educação Infantil; parâmetros curriculares nacionais; Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB; prática de 
ensino; avaliação escolar; interdisciplinaridade; currículo e cultura; tendências pedagógicas; 
Arte, arte popular, artesanato: a construção dessas categorias na relação com outros domínios 
sociais. A inserção do popular no universo artístico. A problemática das conexões: arte erudita e 
arte popular, arte e artesanato. A circularidade entre os diferentes níveis de cultura: erudita, 
popular e de massa. O artista popular: iniciação, trajetória e o processo de criação artística. A 
tradição familiar e os núcleos de produção artesanal. Arte popular: integração arte e vida; as 
matérias-primas existentes; as tecnologias; os processos; a produção; a circulação; o ciclo de 
vida dos produtos. 
 
SEGUNDO PROFESSOR: Legislação municipal pertinente ao desempenho das atividades do 
cargo; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); Lei n° 9.394/1996. Estatuto da 
Criança e do Adolescente; Teoria e prática da educação; função social e política da escola: 
gestão democrática e autonomia na organização do trabalho escolar; projetos político-
pedagógicos; a educação básica no Brasil: acesso; permanência; inclusão e fracasso escolar; a 
organização da educação básica: diretrizes curriculares para o ensino fundamental e para a 
educação Infantil; parâmetros curriculares nacionais; Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB; prática de 
ensino; avaliação escolar; interdisciplinaridade; currículo e cultura; tendências pedagógicas; 
características da educação especial e do processo de inclusão de alunos com necessidades 
especiais A Educação Especial no Brasil. O Atendimento Educacional Especializado. 
Concepção de Inclusão. A Organização da Escola Inclusiva. A Inclusão dos Alunos com 
Necessidades Especiais. Os Desafios nas Políticas Educacionais. Portadores de Necessidades 
Especiais: Classificação e Caracterização. As Diferentes Necessidades Especiais. Atendimento 
Educacional Especializado e os Recursos Educacionais Especiais. 
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome do Candidato:  

Nº da Inscrição:  

Cédula de Identidade:  

Cargo pretendido:  

 
 

D E C L A R A Ç Ã O  
 
 

Declaro, para os devidos fins, conforme item 3.6 do Edital de Processo Seletivo 
nº 1/2014, do Município de Serra Alta, SC, e para que surta os efeitos legais que: 

 
- a deficiência que possuo não me impossibilita de exercer as atribuições do 

cargo de descrito acima; 
 
- fico impedido de usufruir da condição de portador de deficiência para, 

posteriormente, requerer readaptação ou aposentadoria. 
 
 
Serra Alta, SC, _____ de ________________________ de 201__. 

 
 
 

_________________________ 
Assinatura do Candidato 
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ANEXO IV 
 
 

CRONOGRAMA (sujeito a alterações) 
 

O quê? Quando? 

Divulgação do Edital de Processo Seletivo 10.12.2014 

Prazo para impugnação do Edital 11 e 12.12.12.2014 

Publicação das decisões acerca das impugnações ao Edital 15.12.2014 

Período de Inscrições 15.12.2014 a 9.1.2015 

Prazo para pagamento do boleto bancário 9.1.2015 

Divulgação da relação de inscritos 13.1.2015 

Recursos quanto às inscrições indeferidas 14 e 15.1.2015 

Homologação das inscrições 16.1.2015 

Realização das Provas Escritas 
17.1.2015, das 13h30min 

às 16h30min 

Realização das Provas de Títulos 
17.1.2015, das 15h30min 

às 17h30min 

Divulgação dos Gabaritos e dos Cadernos de Provas 
A partir das 19h do dia 

18.1.2015 

Recursos quanto às questões e gabarito das provas escritas 19 e 20.1.2015  

Divulgação do Gabarito Final e Listagem Classificatória 26.1.2015 

Recursos quanto à classificação 27 e 28.1.2015 

Homologação do Resultado Final, após analise dos 

recursos 
30.1.2015 

 


