Estado de Santa Catarina
Município de COCAL DO SUL

Edital n.º 001/2015de CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 001/2015 DE CONCURSO PÚBLICO– ADMINISTRAÇÃO GERAL
Abre inscrições e define normas para o Concurso Público, destinado a
provimento de vagas existentes para cargos públicos do Quadro
Permanente de Pessoal da Administração Direta do Município de Cocal
do Sul, Santa Catarina e dá outras providências.
O Senhor ADEMIR MAGAGNIN, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna público a
realização, de Concurso Público, para provimento de vagas existentes para cargos públicos do Quadro
Permanente de Pessoal do Poder Executivo do Município de Cocal do Sul, que será regido pela legislação em
vigor e pelas normas estabelecidas no presente edital.
1. DA DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Concurso Público será executado sob a responsabilidade do Instituto o Barriga Verde-IOBV, localizado
na Avenida Luiz Bertoli, 233, centro, município de Taió – CEP 89.190-000, Estado de Santa Catarina,
tel./fax (47) 3562-1598, endereço eletrônico:www.iobv.org.bre-mail: concursos@iobv.org.br.
1.2. A fiscalização e supervisão do Concurso Público está a cargo da Comissão Municipal de Concurso
Público, nomeada pelo decreto nº. 433/2015.
1.3. A realização do certame seguirá as datas e prazos previstos de acordo com o seguinte cronograma:
Evento
Inscrições exclusivamente pela internet (on-line) no período de:
Período para solicitar isenção de pagamento da taxa de inscrição
Divulgação da lista de isentos de pagamento da taxa de inscrição
Títulos para os Professores: Enviar documentação via Sedex/Ar até:
Pagamento da taxa de inscrição para todos os candidatos prazo final dia:
Vaga para Deficiente e condição especial para realizar a prova, prazo final para
envio por Sedex/AR do requerimento.
Homologação das inscrições e divulgação das inscrições indeferidas
Recursos contra indeferimento das inscrições
Local de prova
PROVAS ESCRITAS E PROVAS PRÁTICAS
Gabarito Preliminar divulgação no site Instituto o Barriga Verde (www.iobv.org.br).
Recursos contra as questões e ao gabarito preliminar da prova objetiva escrita:
Gabarito Definitivo da prova objetiva divulgação no site do Instituto o Barriga Verde
(www.iobv.org.br).
Classificação Preliminar
Recursos contra a classificação preliminar
Classificação Final
Homologação do Resultado Final

Data Prevista
23/11/15 a 22/12/15
23/11/15 a 08/12/15
16/12/15
22/12/15
23/12/15
22/12/15
07/01/2016
08 e 11/01/16
12/01/16
17/01/16
18/01/16
19 e 20/01/16
25/01/16
26/01/16
27 e 28/01/16
29/01/16
Após 29/01/16

1.4. O cronograma é uma previsão e poderá sofrer alterações, dependendo do número de inscritos,do
número de recursos, de intempéries e por decisão da Comissão Especial para Supervisionar e
Acompanhar a Realização do Concurso Público e da Comissão do Instituto o Barriga Verde, sendo de
responsabilidade do candidato acompanhar suas alterações nos meios de divulgação do certame.
1.5. O Edital do Concurso Público, os demais comunicados e avisos aos candidatos, a relação de inscritos, os
gabaritos e provas, os julgamentos realizados, convocações e todos os demais atos do Concurso Público,
serão publicados no site do Concurso Público na Internet: www.iobv.org.br.
1.6. O Edital do concurso público também será publicado no site da Prefeitura Municipal de Cocal do Sul na
Internet: http://www.cocaldosul.sc.gov.br/ e no diário oficial dos municípios de Santa Catarina - DOM:
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http://www.diariomunicipal.sc.gov.br, bem como afixado na sede da Prefeitura Municipal; sede da
Câmara de Vereadores; e ainda, publicado na forma de extrato, em jornal de circulação local e regional.
1.7. A nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas deste certame, atenderá os
dispositivos da RE/598.099//STF, de acordo com a necessidade da Administração Municipal, respeitada
a ordem de classificação, podendo ser convocados mais candidatos aprovados, se houver necessidade
para o serviço público.
1.8. O prazo de validade do concurso é de 2 (dois), contados da publicação do ato de homologação do
resultado final do presente edital, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do Poder
Executivo.
1.9. Durante o prazo de validade do concurso, o aprovado excedente tem prioridade sobre os novos
concursados, no preenchimento dos cargos na mesma carreira.
1.10. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das instruções e das
condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste edital, bem como em eventuais
aditamentos, comunicações, instruções e convocações, relativas ao certame, que passarão a fazer parte
do instrumento convocatório como se nele estivesse transcritos e acerca dos quais não poderá o
candidato alegar desconhecimento.
1.11. Os documentos e requerimentos exigidos, salvo expressa determinação das normas do Edital, poderão
ser entregues, pessoalmente pelo candidato ou por procurador devidamente habilitado, na Sede do
IOBV no endereço constante do item 1.12.
1.12. Os documentos também poderão ser enviados via postal com AR (Aviso de Recebimento), salvo
expressa vedação do Edital, através do serviço de entrega expressa de documentos (SEDEX) para serem
entregues ao IOBV, no endereço abaixo, após a data e horário determinados, mesmo que postados
anteriormente, valendo para fins de direito a data registrada de postagem da correspondência.
Endereço para remessa via posta de documentos:

IOBV – CONCURSO PÚBLICO DE COCAL DO SUL
Avenida Luiz Bertoli, número 233 – Centro
89.190-000 – Taió - SC
1.13. Não são admitidas, após o término das inscrições, a complementação, a inclusão ou a substituição dos
documentos entregues.
2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NOS CARGOS
2.1. São requisitos básicos para investidura nos cargos a que se refere o presente concurso:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

A nacionalidade brasileira ou equiparada;
O gozo dos direitos políticos;
A quitação com as obrigações militares e eleitorais;
O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;
A idade mínima de dezoito anos;
Condições de saúde física e mental compatíveis com o exercício do cargo ou função;
Idoneidade moral a ser comprovada mediante a apresentação de atestado de antecedentes emitido por
órgão competente;
h) Inexistência da incompatibilidade para o exercício de cargo público municipal;
i) Ter sido aprovado no Concurso Público, na forma estabelecida neste Edital;
j) Outros requisitos justificados pelas atribuições do cargo ou estabelecidos em lei.
2.2. A comprovação da escolaridade e o preenchimento dos demais requisitos legais indispensáveis à
nomeação no cargo público será exigida unicamente quando da posse no cargo público. A não
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apresentação, naquela ocasião, de todos os documentos exigidos implicará na desclassificação do
Concurso Público e imediata convocação do candidato seguinte na ordem de classificação.
2.3. A aprovação e classificação no presente Concurso Público não criam direito à admissão que será
realizada na medida das necessidades de Prefeitura do município de Cocal do Sul e disponibilidades
orçamentárias.
3. DOS CARGOS, EXIGÊNCIAS DE ESCOLARIDADE, CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS.
3.1. O Concurso Público destina-se ao provimento das vagas descritas na forma deste edital dentro do
prazo de validade deste Concurso Público.
3.2. Os cargos/especialidade, a carga horária semanal, o número de vagas, a remuneração mensal, e as
exigências específicas a cada cargo, objeto deste Concurso Público, encontram-se descritos no Anexo I
e II deste edital.
3.3. A escolaridade e requisitos exigidos, conforme anexo I e legislação em vigor, deverão ser
comprovados no ato da admissão após a convocação.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. A participação no concurso iniciar-se-á pela inscrição, que deverá ser efetuada no prazo e nas
condições estabelecidas neste edital.
4.2. Ao se inscrever o candidato concorda com o acesso por terceiros, por qualquer meio, dos seus dados
de identificação, títulos apresentados, resultados das avaliações a que for submetido e classificação no
presente concurso público.
4.3. A inscrição somente será efetuada via Internet, no endereço eletrônico www.iobv.org.br, no período
estabelecido no cronograma de atividades item I deste edital.
4.4. O candidato poderá participar deste edital com apenas uma inscrição, verificando-se mais de uma
inscrição de um mesmo candidato, será considerada apenas a inscrição mais recente devidamente
paga.
4.5. Para efetivar a sua inscrição pela internet, o candidato deverá seguir os seguintes passos:
a) Acessar o endereço eletrônico www.iobv.org.brem “concursos e seletivos”, “inscrições abertas”,
selecionar o município de Cocal do Sul Edital 01/2015Adm;
b) Baixar e Ler atentamente o edital completo, inteirando-se das condições do certame e certificando-se
de que preenche todas as condições exigidas.
c) Cadastrar-se no portal www.iobv.org.br, criando uma senha de acesso para a área do candidato
(guarde bem essa senha pois será útil em todos os acessos futuros)
d) Preencher o Requerimento de Inscrição, conferindo os dados informados e enviá-lo pela internet,
imprimindo uma cópia que deve ficar em seu poder;
e) Imprimir e efetivar o pagamento do boleto bancário, referente à taxa de inscrição, Imprimir o boleto
bancário e efetuar o pagamento da taxa de inscrição, preferencialmente nas Agências da Caixa
Econômica Federal, até o dia do vencimento estabelecido no boleto.
f) Manter o boleto que comprova o pagamento da taxa de inscrição em seu poder.
4.6. O IOBV e a Prefeitura de Cocal do Sul eximem-se de qualquer responsabilidade pela eventual
indisponibilidade ou falha dos equipamentos ou acesso à INTERNET.
4.7. É de responsabilidade do candidato manter atualizados os endereços, e-mails e números de telefones
informados. Eventual mudança de endereço, até a data de publicação do resultado final do Concurso
Público, deverá ser atualizado no cadastro online do candidato, através da sua área restrita, e deverá ser
comunicado ao IOBV por correspondência eletrônica (e-mail) enviada para: concursos@iobv.org.br.
Após a data de publicação do resultado do Concurso Público, deverão ser comunicadas diretamente à
Prefeitura de Cocal do Sul.
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4.8.

O valor da taxa de inscrição é de:

a) Para cargos com exigência de curso superior: R$ 100,00 (cem reais);
b) Para cargos com exigência de curso de ensino médio:R$ 80,00(oitenta reais);
c) Para cargos com exigência de ensino fundamental: R$ 50,00 (cinqüenta reais);
4.9.

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

4.10. O IOBV não se responsabilizará por boletos clonados por estelionatários, através de vírus no
computador utilizado pelo candidato, devendo o candidato conferir o código de barras e se o boleto é
da Caixa cujo código de barras deve iniciar pelo número do banco ou seja 104.
4.11. O agendamento do pagamento e o respectivo demonstrativo não constituem documentos
comprobatórios do pagamento da taxa de inscrição.
4.12. Não serão aceitos pagamentos feitos por qualquer outra forma ou meio.
4.13. No caso de extravio do boleto original, uma segunda via poderá ser obtida no mesmo endereço, na área
restrita do candidato.
4.14. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se
encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente.
4.15. Para evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor de
inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos e condições exigidos para assumir o
cargo, bem como das regras constantes neste edital acompanhando as publicações e suas possíveis
alterações.
4.16. A inscrição só será aceita quando o estabelecimento bancário onde foi feito o recolhimento da taxa de
inscrição confirmar o respectivo pagamento, sendo canceladas as inscrições cuja taxa de inscrição tiver
sido paga com cheque sem cobertura ou com qualquer outra irregularidade.
4.17. Após o pagamento do boleto bancário, em até cinco dias o candidato poderá conferir, no site do
concurso, na área do candidato, se os dados da inscrição foram recebidos e se o valor da inscrição foi
pago, podendo imprimir seu comprovante definitivo de inscrição.
4.18. É vedada a inscrição condicional, extemporânea ou por qualquer outra via não determinada neste
edital.
4.19. O IOBV não se responsabilizará por solicitações de inscrição não efetivadas por falhas e ou
congestionamento de linhas de comunicação ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a
transferência dos dados ou impressão dos documentos solicitados.
4.20. As informações prestadas no preenchimento do Requerimento de Inscrição, são de inteira
responsabilidade do candidato, podendo ser indeferida ou anulada a inscrição por seu preenchimento
incompleto ou de forma indevida.
4.21. Será nula a inscrição de candidato que, por qualquer meio, faça uso de informação ou documento falso
ou oculte informação ou fato a ela relevante, sem prejuízo das sanções judiciais cabíveis.
4.22. No caso de cancelamento da inscrição serão anulados todos os atos dela decorrentes, a qualquer
tempo, mesmo que o candidato tenha sido classificado e que o fato seja constatado posteriormente.
4.23. O candidato, após efetuar o pagamento da inscrição não poderá, sob qualquer pretexto, pleitear a troca
de cargo e/ou a devolução da importância recolhida uma vez que, o valor da inscrição somente será
restituído em caso de anulação plena do Concurso Público.
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4.24. As inscrições poderão ser prorrogadas por necessidade de ordem técnica e/ou operacional o que poderá
ser feito sem prévio aviso bastando, para todos os efeitos legais, a comunicação de prorrogação feita no
site www.iobv.org.br e www.cocaldosul.sc.gov.br.
4.25. As inscrições que preencherem todas as condições destes edital serão homologadas e deferidas pela
autoridade competente. O ato de homologação será divulgado no site do Concurso Público no endereço
www.iobv.org.br, na data constante do cronograma deste edital. No mesmo local e horário será
publicada a relação das inscrições indeferidas.

5. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
5.1. São isentos da taxa de inscrição no Concurso Público:
a) Os candidatos doadores de Sangue (Lei Estadual nº 10.567/1997.)
b) Os candidatos que estiverem inscritos no Cadastro único para Programas Sociais do Governo Federal –
CADúnico e forem membros de família de baixa renda (com renda mensal per capita de até meio
salário mínimo ou renda familiar mensal de até três salários mínimos).
5.2. Para usufruírem do benefício da isenção da taxa de inscrição os candidatos deverão, após realizar sua
inscrição, protocolar na sede do IOBV, ou enviar via postal (sedex/ar), nos termos e endereço dos itens
1.11 e 1.2 deste edital, até a data constante do cronograma do item 1, os seguintes documentos:
a) Para os que pedirem isenção da taxa de inscrição por estarem inscritos no CADúnico: Requerimento
de isenção da taxa de inscrição (Anexo IV do edital)
b) Para os que pedirem isenção da taxa de inscrição por serem doadores de sangue (Lei Estadual
10.567/1997):
c) Requerimento de isenção da taxa de inscrição (Anexo IV);
d) Documento expedido pela entidade coletora, que deverá ser juntado no ato de inscrição. O
documento deverá discriminar o número e a data em que foram realizadas as doações, não podendo
ser inferior a 03 (três) vezes anuais. A comprovação deverá ser efetuada mediante documento
específico firmado por entidade coletora oficial ou credenciada, que deverá relacionar
minuciosamente as atividades desenvolvidas pelo interessado, declarando que o mesmo enquadrase como beneficiário da Lei Estadual 10.567/1997.
5.3. Só serão examinados os pedidos de isenção enviados via postal que forem entregues ao IOBV até a data
determinada no Edital para recebimento dos Pedidos de Isenção da Taxa de Inscrição, mesmo que
postados anteriormente, valendo para fins de direito a data registrada de postagem da
correspondência. No caso de pedido de isenção por estar inscrito no CADúnico, o IOBV consultará o
MDS para verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato. Declarações falsas estarão
sujeitas às sanções previstas em lei.
5.4. O candidato que tiver seu pedido de isenção de pagamento deferido terá sua inscrição validada, não
devendo pagar o boleto da taxa de inscrição.
5.5. Sendo indeferido o pedido de isenção, restará ao candidato efetuar o pagamento da inscrição até o
último dia de inscrições.
5.6. Não haverá recurso contra o indeferimento do requerimento de isenção da taxa de inscrição
5.7. O candidato que efetivar mais de uma inscrição com pedido de isenção de pagamento, para o mesmo
cargo, terá analisada e confirmada apenas a última inscrição, sendo as demais canceladas.
5.8. Os despachos aos pedidos de isenção da taxa de inscrição serão publicados na data constante do
cronograma deste edital.
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6. DAS VAGAS RESERVADAS PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
6.1.

Ao candidato com deficiência é assegurado o direito de inscrever-se neste Concurso Público, para o
cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que sejam portadores, sendo a elas
reservadas 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas para cada um dos cargos/disciplinas. São
reservadas para as Pessoas com Deficiência (PcD) 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas,

6.2.

Caso a aplicação do percentual de 5% não resulte a oferta imediata de vagas para o cargo, o primeiro
candidato com deficiência classificado no Concurso Público será nomeado para ocupar a 20ª (vigésima)
vaga que vier a surgir para o cargo efetivo o qual concorreu, enquanto os demais serão nomeados a
cada intervalo de 20 (vinte) cargos providos.

6.3.

Não havendo candidatos aprovados e classificados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência,
as mesmas serão ocupadas pelos demais candidatos habilitados e classificados.

6.4.

Serão consideradas deficiências somente àquelas conceituadas na medicina especializada, de acordo
com os padrões mundialmente estabelecidos, e que se enquadrem nas categorias descritas no art. 4º do
Decreto Federal n. 3.298/99 e suas alterações.

6.5.

Os candidatos com deficiência, que desejarem concorrer às vagas a eles reservadas, deverão assinalar a
sua condição no Requerimento de Inscrição. (inscrição online), protocolar pessoalmente ou por
procurador devidamente constituído, na Sede do IOBV, ou enviar pelo correio, via sedex/ar, no
endereço do item 1.12 deste edital, até o último dia de inscrições, os seguintes documentos:
a) Requerimento de vaga para deficiente e/ou condição especial de realização da prova (anexo V);
b) Cópia do comprovante de inscrição;
c) Laudo médico original ou cópia autenticada em cartório, emitida nos últimos 12 (doze) meses,
atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação internacional de Doenças – CID, bem como provável causa da
deficiência, acompanhado de cópia do requerimento de inscrição e anexo V do edital. Não sendo
aceitos laudos de exames ou qualquer outro documento em substituição ao exigido.
6.6.

Os documentos enviados pelo correio, unicamente para o endereço do IOBV, só serão examinados
se forem entregues até a data determinada no Edital, após a data e horário determinados, mesmo
que postados anteriormente, valendo para fins de direito a data registrada de postagem da
correspondência.

6.7.

O candidato com deficiência participará deste Concurso Público em igualdade de condições aos
demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, critérios de aprovação, data, horário
de início, local de aplicação e nota mínima exigida.

6.8.

Os candidatos com deficiência regularmente inscritos submeter-se-ão,quando convocados à
avaliação de equipe multiprofissional que terá a decisão terminativa sobre a qualificação do
candidato como deficiente ou não e o grau de deficiência, capacitante ou não para o exercício do
cargo.

6.9.

Os candidatos que se declararam no ato de inscrição como deficiência e que não atenderem
plenamente a todas as exigências disposta no presente edital, terão suas inscrições para as vagas
reservadas indeferidas, passando a figurar unicamente na classificação geral dos candidatos.

6.10.

O candidato com deficiência que necessitar de condição especial(local de fácil acessibilidade,
tempo adicional, uso de aparelhos de audição, ledor (não haverá prova em braile), prova com
fonte ampliada e etc.), para a realização das provas deverá protocolar requerimento (anexo V)
desta solicitação, até data constante no cronograma, nos endereços conforme item 1.12,
anexando ao requerimento laudo médico por especialista da área de sua deficiência,
comprovando essa necessidade.
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6.11.

As solicitações de condições especiais serão atendidas respeitadas a legalidade e a razoabilidade.
No caso de uso de equipamentos especiais, estes deverão ser obtidos pelo candidato e
apresentados antecipadamente ao fiscal de sala e ou coordenador local do IOBV.

6.12.

Os candidatos inscritos para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência que forem
aprovados, serão convocados por edital próprio, através do site da prefeitura municipal de Cocal
do Sul, para avaliação da sua condição de deficiente pela Perícia Médica Oficial do Município e se a
deficiência é capacitante ou não para o exercício do cargo.

6.13.

Será excluído do Concurso Público o candidato aprovado para uma das vagas aos portadores de
deficiência que:

a) Não comparecer, chegar atrasado ou não apresentar a documentação e ou exames solicitados para
a avaliação da Perícia Médica Oficial do Município.
b) Cuja deficiência informada no requerimento de Inscrição não seja constatada pela Perícia Médica
Oficial do Município ou não seja compatível com o exercício do cargo.
c) Não será admitido recurso relativo à condição de deficiente de candidato que, no ato da inscrição,
não declarar essa condição.
6.14.

Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão
de aposentadoria.

7. DA HOMOLOGAÇAO DAS INSCRIÇÕES
7.1.

As inscrições que preencherem todas as condições deste Edital serão homologadas pelo IOBV. O
ato de homologação será publicado no endereço eletrônico www.iobv.org.br, na data constante
do cronograma deste edital.

7.2.

A relação das inscrições não homologadas devido ao indeferimento pelo IOBV, serão divulgadas no
endereço do concurso na internet www.iobv.org.br.

7.3.

Caso a inscrição do candidato não seja homologada, ou haja inexatidão relativas a grafia do seu
nome, condição de pessoa com deficiência ou qualquer outra, caberá recurso nos termos do
presente Edital.

7.4.

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

7.5.

Após prazo recursal as inscrições que preencherem todas as condições deste Edital serão
homologadas e deferidas pela autoridade competente na data constante do cronograma deste
edital.

8. OUTROS REQUERIMENTOS

8.1.

Candidata lactante

8.1.1. A candidata que desejar amamentar durante a aplicação da prova deverá:
a) Indicar esta condição especial para realizar a prova no Requerimento de Inscrição;
b) Chegar ao local da prova com a antecedência mínima de trinta minutos, acompanhada de pessoa
maior que ficará responsável pela guarda da criança.
8.1.2. O menor e o responsável ficarão em sala especial reservada. Nos momentos de amamentação a
candidata solicitará ao fiscal de sala que a conduza à sala reservada. O tempo destinado à
amamentação não será descontado do tempo de duração da prova.
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8.2.

Benefícios da Lei 11.689/2008

8.2.1. Os candidatos que pretenderem, em caso de empate na classificação final, o benefício da Lei
11.689/2008, deverão entregar ou enviar no endereço do IOBV (item 1.12), até o último dia de
inscrições, cópia autenticada da certidão e ou declaração e ou atestado ou outros documentos
públicos (original ou cópia autenticada em cartório) emitidos pelos Tribunais de Justiça Estaduais e
Regionais Federais do País, relativos ao exercício da função de jurado, os termos do art. 440 do
CPP, a partir de 10 de agosto de 2008.
8.2.2. Os documentos enviados pelo correio, unicamente para o endereço do IOBV, só serão examinados
se forem entregues até a data determinada no edital, após a data e horário determinados, mesmo
que postados anteriormente, valendo para fins de direito a data registrada de postagem da
correspondência.
9. DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO
9.1.

O concurso público, a que se refere o presente edital, compreenderá o exame de habilidades e de
conhecimentos aferidos em uma ou em duas etapas, conforme segue:

9.1.1. Cargos de Professores, constará de 2 etapas:
a) Primeira Etapa- Prova escrita com questões objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;
b) Segunda Etapa: Prova de Títulos, de caráter classificatório.
9.1.2 Cargos de Pedreiro I, Motorista de Ônibus e Operador de Pá-carregadeira, constará de 2 etapas:
a) Primeira Etapa- Prova escrita com questões objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;
b) Segunda Etapa: Prova prática, de caráter classificatório.
9.2 Para os demais cargos, constará de uma única etapa, ou seja prova escrita com questões objetivas, de
caráter eliminatório e classificatório.
10. DA PROVA ESCRITA (PARA TODOS OS CARGOS)
10.1. A prova escrita objetiva será aplicada na data constante do cronograma deste edital na cidade de
Cocal do Sul-SC, em local que será divulgado quando da homologação das inscrições, no endereço
eletrônico do Concurso Público: www.iobv.org.br.
10.2. O IOBV poderá, não havendo na cidade de Cocal do Sul locais suficientes ou adequados para a
alocação de todos os candidatos, realizar provas em cidades vizinhas à cidade de Cocal do Sul.
10.3. A prova escrita objetiva constará da avaliação de conhecimentos teóricos e práticos dos candidatos
mediante a aplicação de questões objetivas, cada uma delas com 4 (quatro) alternativas, dos quais
uma única será correta.
10.4. A prova escrita com questões objetivas será avaliada na escala de 0,00 (zero) a 10,00 (dez), expressas
com 2 (duas) casas decimais.
10.5. As áreas de conhecimento exigidas, o número de questões e o valor que será atribuído a cada uma,
estão dispostos por escolaridade exigida para o cargo, conforme quadro abaixo:
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Cargos com Escolaridade: Ensino Fundamental (2 horas de prova)
Tipo Prova
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Gerais
Específicos

Disciplinas
Língua Portuguesa
Matemática
Gerais e atualidades
Conhecimentos inerentes ao
cargo
Total

Número de
questões
5
5
5

Valor da
questão

10

0,55

0,30

25

Total Nota por
Disciplina
4,50
5,50
10,00

Cargos com Escolaridade: Ensino Médio e Ensino Superior (3 horas de prova)
Tipo Prova

Conhecimentos Gerais
Conhecimentos
Específicos

Disciplinas
Língua Portuguesa
Matemática
Gerais e atualidades
Legislação e Administração pública
Conhecimentos técnicos
profissionais
Total

Número de
questões
5
5
5
5

Valor da
questão

Total Nota
por Disciplina

0,20

4,00

20

0,30

6,00

40

10,00

10.6.

Os programas das provas encontram-se publicados no anexo II do presente Edital.

10.7.

Para prestar a prova escrita objetiva o candidato receberá um caderno de questões e um cartãoresposta, sendo responsável pela conferência dos dados impressos no seu cartão-resposta, pela
verificação da correspondência do seu caderno de prova com o cartão-resposta e pela transcrição
correta das letras correspondentes às respostas que julgar corretas.

10.8.

A existência de qualquer irregularidade no caderno de questões e ou no cartão resposta deve ser
comunicada imediatamente ao Fiscal de Sala. A Coordenação do Concurso envidará todos os
esforços para a rápida substituição dos materiais com defeito. O tempo gasto para a substituição dos
materiais será acrescido ao tempo de duração da prova.

10.9.

O candidato deverá marcar suas respostas no cartão-resposta utilizando caneta esferográfica feita de
material transparente, de tinta preta ou azul, seguindo as instruções contidas na capa do caderno de
questões. As provas serão corrigidas unicamente pela marcação no cartão resposta, não sendo
válidas as marcações feitas no caderno de questões em hipótese alguma.

10.10. Ao terminar a prova ou no horário determinado para o seu encerramento, o candidato entregará o
cartão resposta devidamente assinado e o caderno de questões.
10.11. Será atribuída nota 0,00 (zero) às resposta de questões objetivas:
a)

Cuja resposta não coincida com o gabarito oficial;

b)

Que contenha emenda (s) e/ou rasura (s), ainda que legível (eis);

c)

Contendo mais de uma opção de resposta assinalada;

d)

Que não estiver assinalada no cartão de respostas;

e)

Preenchida fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova.

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

Concurso Público 01/2015

Prefeitura Municipal de COCAL DO SUL

Página9 de 44

Estado de Santa Catarina
Município de COCAL DO SUL

Edital n.º 001/2015de CONCURSO PÚBLICO
10.13. Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do concurso público poderá haver mais de um
tipo de prova, devendo o candidato assinalar no cartão-resposta o número da prova, sob pena de
eliminação do concurso.
11. DO LOCAL, HORÁRIO E SEGURANÇA DAS PROVAS
11.1. A prova escrita será aplicada na cidade de Cocal do Sul, ou na inexistência de locais adequados e ou
suficiente para sua aplicação, em cidades próximas, em data constante do cronograma deste edital e
em local a ser divulgado quando da homologação das inscrições, conforme data do cronograma.
11.2. Os horários de realização das provas ficam assim definidos conforme cronograma abaixo:
Horários
Escolaridade Exigida para o Cargo
Evento
MATUTINO
MATUTINO
Ensino Médio e
Ensino Fundamental
Superior
Abertura dos portões de acesso aos locais de prova.
8h15
8h15
Fechamento dos portões, não sendo permitido o acesso de
8h50
8h50
candidatos, sob qualquer alegação, a partir deste horário.
Abertura dos envelopes e distribuição das provas e na sequencia
8h52h
8h52h
início das provas.
Início da resolução da prova.
9h00
9h00
Final do prazo mínimo para entrega da prova e ou retirar-se do
10h00
10h00
local de prova.
Final da prova. Entrega obrigatória do caderno de questões e
11h00
12h00
cartão resposta.

11.3. A identificação correta do período, horário e local da prova e o comparecimento no horário
determinado, será de inteira responsabilidade do candidato, devendo o mesmo manter-se informado
acompanhando as publicações no site www.iobv.org.br, considerando que os portões dos locais
fecharão 10 (dez) minutos antes do horário marcado para início da prova.
11.4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas no horário e data
estabelecidos no edital de convocação, com a antecedência mínima de 30 (trinta) minutos da hora
marcada para fechamento dos portões.
11.5. Será vedada a entrada nos locais de prova dos candidatos que chegarem após o horário de
fechamento dos portões, seja qual for o motivo alegado para o atraso, estando o candidato que deixar
de fazer ou chegar com atraso à prova escrita, desclassificado do Concurso Público.
11.6. O IOBV, por motivos técnicos ou de força maior, poderá retardar o início da prova escrita ou transferir
suas datas e ou horários. Eventuais alterações serão comunicadas no site do concurso na Internet, por
mensagens enviadas para o email informado, ou por aviso fixado na entrada principal ou mural do
local anteriormente determinado, caso o evento determinante da alteração seja de natureza
imprevisível.
11.7. A entrada nos locais de prova só será admitida mediante a apresentação de documento e identificação
oficial com foto.
11.8. São considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas
Secretarias de Segurança Pública e pelo corpo de Bombeiros Militar, pelos Conselhos e Ordens
fiscalizadores de exercício profissional, passaporte, certificado de reservista, carteiras funcionais
expedidas por órgão público, que, por lei federal, valham como identidade, carteira de trabalho e
carteira nacional de habilitação, com foto.
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11.9. Em caso de perda, furto o roubo do documento de identidade original, o candidato deverá apresentar
documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, trinta dias.
11.10. Só serão aceitos documentos no prazo de validade e em perfeitas condições, de forma a permitir, com
clareza, a identificação do candidato e sua assinatura.
11.11. A não apresentação do documento de identidade, nos termos desse edital impedirá o acesso do
candidato ao local de prova.
11.12. Em face de eventual divergência o IOBV poderá exigir a apresentação do original do Comprovante de
pagamento da taxa de inscrição, com a devida autenticação bancária, não sendo válida cópia mesmo
que autenticada.
11.13. Durante a realização das provas é permitida a posse e uso unicamente dos seguintes materiais:
a) Canetas esferográficas feitas com material transparente com tinta das cores azul ou preta; (não serão
fornecidas caneta no local)
b) Documento de Identificação com foto;
c) Original do Comprovante do pagamento da Taxa de inscrição ou de inscrição guardado no bolso;
d) Caso assim deseje, água acondicionada em embalagem plástica transparente sem qualquer etiqueta
ou rótulo;
11.14. É vedada, durante a realização da prova, a consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, bem
como o uso de máquinas de calcular, relógios e aparelhos celulares, transmissores, receptores e ou
ainda qualquer equipamento elétrico ou eletrônico ou o porte de armamento. Também é proibido o
fumo, a ingestão de alimentos, uso de medicamentos e óculos escuros (salvo por prescrição medica
apresentada a um fiscal de sala antes do início da prova ), chapéus ou bonés ou qualquer outro tipo
de cobertura.
11.15. É terminantemente proibida a entrada de candidato armado, sob qualquer alegação, nos locais onde
se realizarem as provas. O IOBV não se responsabilizará pela guarda de qualquer armamento.
11.16. Os telefone celulares e demais equipamentos e materiais trazidos pra o local da prova devem ser
entregues sem qualquer outro aviso, desligados quando couber, aos fiscais da sala antes do início da
prova.
11.17. A simples posse, mesmo que desligado, ou só de qualquer material, objeto ou equipamento não
permitido, no local da prova, corredor ou banheiros, configura tentativa de fraude e implicarão na
exclusão do candidato do concurso, sendo atribuída nota zero às provas já realizadas.
11.18. É vedado ao candidato, durante a realização da provas, ausentar-se da sala sem a companhia de um
fiscal, ausentar-se da sala de prova levando o cartão-resposta personalizado e/ou o Caderno de
Questões ou outros materiais não permitidos, sem autorização, comunicação com outro candidato,
bem como se utilizando de quaisquer dos recursos não permitidos, tratar incorretamente ou agir
com descortesia a qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas, bem como os Coordenadores
e seus Auxiliares ou Autoridades presentes;
11.19. O IOBV, objetivando garantir a lisura, a autenticidade e a idoneidade do Concurso Público poderá
solicitar a impressão digital do candidato no cartão resposta (a qual não substituirá a obrigatoriedade
do candidato assinar o cartão), submeter os candidatos à revista pessoal e ou de seus pertences,
inclusive com varredura eletrônica, bem como proceder a qualquer momento a sua identificação
datiloscópica ou dele fazer imagem fotográfica ou vídeo.
11.20. O IOBV e Prefeitura Municipal de Cocal do Sul não assumem qualquer responsabilidade por
acidentes pessoais e ou avaria, perda ou desaparecimento dos materiais, objetos, equipamentos,
mesmo que tenham sido entregues aos fiscais de sala, veículos ou qualquer outro bem trazido pelos
candidatos para local de prova ou qualquer tipo de dano que vierem a sofrer.
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11.21. Todas as despesas decorrentes da obtenção ou entrega de documentos, bem como as de transporte
e ou alimentação são de inteira responsabilidade dos candidatos, mesmo que a prova venha a ser
transferida por qualquer motivo.
11.22. Não haverá, em qualquer hipótese, segunda chamada para as provas nem a realização de qualquer
prova e ou exame fora dos horários e locais marcados para todos os candidatos.
11.23. Somente depois de decorrido o prazo mínimo de permanência em sala de provas, que será de 60
(sessenta) minutos, o candidato poderá entregar seu caderno de questões e seu cartão-resposta e
retirar-se da sala de prova, entregando, obrigatoriamente, ao fiscal de sala o seu cartão resposta
devidamente assinado e o caderno de provas, sendo que o não cumprimento do corrente item
incorre na desclassificação do candidato do concurso público.
11.24. Os três (3) últimos candidatos de cada sala de provas, só poderão entregar a prova e o cartão
resposta ao mesmo tempo, quando assinarão a ata de sala e acompanharão termo de fechamento
do envelope de provas. O candidato que negar-se a aguardar os companheiros assinará ata de prova
como desistente sendo eliminado do certame.
11.25. O gabarito provisório será divulgado no endereço eletrônico www.iobv.org.br no dia seguinte ao da
realização da prova.
11.26. Um caderno de questões de cada cargo, estará disponível no dia seguinte ao da realização da prova,
na área restrita do candidato, permitindo assim que os candidatos possam interpor recursos contra
as questões da prova.
11.27. Não serão fornecidos exemplares ou cópias dos cadernos de questões, bem como o original ou cópia
do cartão resposta, mesmo após o encerramento do concurso público.
11.28. Durante a realização da prova escrita objetiva, não serão fornecidas, por qualquer membro da
equipe de aplicação da mesma e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao
conteúdo da prova e/ou critérios de avaliação/classificação.
11.29. Ao concluir a sua prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de aplicação da prova
sem comunicar-se com os demais candidatos, ficando proibido inclusive de permanecer no pátio da
escola, ou ligar o celular antes de se retirar da escola.
11.30. Os candidatos que terminarem a prova não poderão utilizar os banheiros que são destinados ao uso
dos candidatos em prova, aconselha-se que antes de entregar a prova solicitem ao fiscal de sala o
acompanhamento até os sanitários.
11.31. Motivará a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis,
a burla ou a tentativa de burla a qualquer das normas devidas neste edital ou a outra relativas ao
concurso, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova, bem
como o tratamento indevido e descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas.
11.32. No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não constar nas listagens
oficiais relativas ao local de provas estabelecido no Edital de Convocação, o Instituto O Barriga Verde
poderá proceder à inclusão do candidato, desde que apresente comprovante original de pagamento
da taxa de inscrição.
11.33. A inclusão de que trata o item anterior será realizada de forma condicional e será analisada pelo
Instituto o Barriga Verde e a Comissão Especial para Supervisionar e Acompanhar a Realização do
Concurso Público na fase do Julgamento das Provas Objetivas, com o intuito de verificar a pertinência
da referida inscrição.
11.34. Constatada a improcedência da inscrição, a mesma será automaticamente cancelada sem direito a
reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela
decorrentes.
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11.35. Dos horários e locais das provas práticas para os cargos de Pedreiro I, Motorista de Ônibus e
Operador de Pá-carregadeira:
11.36 O local de realização das provas práticas será divulgado na homologação das inscrições e confirmado no
dia da prova escrita.
11.37 Os horários de realização da prova prática ficam assim definidos: Os candidatos realizarão a prova
prática conforme forem terminando a prova escrita, iniciando quando houver no mínimo 3 (três)
candidatos.
11.38 Todos os candidatos deverão se apresentar ao coordenador da prova prática, até as 11h30min (onze
horas e trinta minutos), após conclusão da prova escrita, sob pena de serem declarados eliminados do
certame.
11.39 A identificação correta do período, horário e local da prova e o comparecimento no horário
determinado, será de inteira responsabilidade do candidato, devendo o mesmo manter-se informado
acompanhando as publicações no site www.iobv.org.br, e informações no dia da prova.
11.40 Dependendo do número de inscritos e intempéries a prova prática poderá ser transferida para outra
data.
12 DA PROVA PRÁTICA
12.1. Haverá prova prática com o objetivo de avaliar a aptidão do candidato para o exercício das atividades
inerentes à função, para os candidatos aos cargos de Pedreiro I, Motorista de Ônibus e Operador de PáCarregadeira.
12.1.1. A prova prática será realizada em data estabelecida conforme o cronograma no Item 1 deste edital, em
local e horário definidos e convocados na homologação das inscrições e confirmados na data da prova escrita.
12.2. Para realizarem a prova prática, todos os candidatos convocados deverão se apresentar para
identificação, chamada e receber instruções, no local e no horário anunciados, vestidos com trajes e calçados
de acordo com as atividades exercidas, portando a Carteira Nacional de Habilitação exigida para a condução
do veículo/equipamento para cujo cargo se candidataram, não se aceitando cópias, mesmo que autenticadas
ou qualquer tipo de protocolo.
12.3. Os candidatos ao serem chamados assinarão a lista de presença e em hipótese alguma haverá segunda
chamada, seja qual for o motivo alegado.
12.3.1. O candidato não poderá alegar qualquer desconhecimento sobre a realização da prova como
justificativa de sua ausência ou atraso.
12.3.2. O não comparecimento ao local e horário de apresentação, por qualquer que seja o motivo, impedirá o
acesso do candidato à prova prática e caracterizará desistência, resultando na eliminação do concurso.
12.3.3. Não será aplicada prova fora do dia, horário e local diferente daquele informado no momento da
convocação.
12.4. Os equipamentos, veículos, máquinas, ferramentas, utensílios e materiais que deverão ser utilizados na
prova prática serão fornecidos pelo Município de Cocal do Sul, no estado em que se encontrarem.
12.5. O candidato que oferecer risco para si, para os avaliadores e para o equipamento, provocando acidentes
e prejuízos físicos e materiais será responsabilizado pelo ato e será automaticamente eliminado do certame. O
candidato ao assinar a lista de presença fica ciente de sua responsabilidade.
12.6. Os casos de alterações psicológicas ou fisiológicas (contusões, luxações, etc.) que impossibilitem o
candidato de submeter-se aos testes, ou de neles prosseguir, ou que lhe diminuam a capacidade físicoConcurso Público 01/2015
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orgânica, não serão considerados para fins de tratamento diferenciado ou repetir a prova e nem lhe conferem
o direito de realizar a prova em outra oportunidade.
12.7. Após a identificação dos candidatos, estes receberão as instruções quanto às provas práticas e o local de
realização e permanecerão à espera do fiscal que vai lhes acompanhar até o local de realização da prova.
12.8. Será considerado desistente e eliminado do certame o candidato que não comparecer, chegar atrasado
ou que se ausentar do recinto sem autorização da comissão do concurso antes de realizar seu teste.
12.9. Durante a realização da prova prática é proibido utilizar telefones celulares e ou qualquer outro
equipamento de comunicação, usar equipamento de som de qualquer natureza, fumar ou ingerir qualquer
medicamento, alimento ou bebida, exceto água acondicionada em garrafa de material plástico transparente e
sem rótulo.
12.10. Ao concluir a sua prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local sem comunicar-se com os
demais candidatos a espera da prova.
12.11. A prova poderá ser filmada e gravada e o candidato ao assinar o termo de realização da prova prática
concordará e atestará terem sido cumpridas todas as normas editalícias, declarando estar ciente de que é
responsável por qualquer dano ao equipamento, avaliadores ou transeuntes.
12.12. No desenvolvimento da prova prática, cada candidato será avaliado, através de itens constantes em
uma planilha de avaliação elaborada para esta finalidade.
12.13. Por razões de ordem técnica ou meteorológica a prova prática poderá ser adequada ou transferida de
data, local e horário da realização. Os candidatos serão avisados por comunicado no sítio do concurso e ou por
aviso fixado no mural e ou porta de entrada principal do local anteriormente marcado para a sua realização,
quando o evento determinante da alteração for de natureza imprevisível.

12.14. DA AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA PARA OPERADOR DE PÁ-CARREGADEIRA
12.14.1. A prova prática constituir-se-á na execução de tarefas inerentes ao cargo, a serem realizadas
individualmente pelo candidato, tarefas estas previamente elaboradas pela Banca Examinadora, com a
avaliação através de planilhas, tomando-se por base as atribuições do cargo, com tempo máximo de até 20
(vinte) minutos para a execução da prova.
12.14.2. A avaliação será feita pelo desempenho do candidato no trabalho que irá executar, dentro das
normas técnicas e legais, levando-se em consideração o uso e aproveitamento do equipamento utilizado,
avaliando sua habilidade ao operar o equipamento, seu aproveitamento, técnica e produtividade.
12.14.3. Os candidatos ao cargo de Operador de Pá-Carregadeira realizarão a prova no seguinte tipo de
equipamento: MÁQUINA PÁ-CARREGADEIRA.
12.14.3.1. A nota final da prova prática será dada pelo somatória da nota obtida em cada equipamento,
dividida pelo número de equipamentos em que o candidato realizou a prova, de acordo com a seguinte
fórmula: NE1 + NE2 / 2 (nota do equipamento 1 + nota do equipamento 2, dividido por 2), caso houver mais
que um equipamento, caso contrário permanece apenas a nota do único equipamento.
12.14.4. A ordem de prestação da prova prática será determinada pela Comissão Organizadora, de acordo com
as necessidades técnicas que se apresentarem.
12.14.5. Para realizar a prova prática os candidatos ao cargo de Operador de Pá-Carregadeira, deverão
apresentar carteira de habilitação a qual deverá ter sido obtida ou renovada até a data da realização da prova
prática, sem a qual não poderão realizar a prova.
12.14.5.1. O candidato que deixar de apresentar carteira de habilitação categoria mínima “C” será
automaticamente eliminado.
12.14.5.2. Não serão aceitos certificados de auto escola, comprovantes de encaminhamento, boletim de
extravio ou furto, ou outro documento que não seja a carteira de habilitação.
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12.14.6. A obtenção da nota da prova prática, dar-se-á da seguinte forma:
a) Em cada equipamento o candidato iniciará a prova prática com 10 (dez) pontos, e no decorrer da execução
da tarefa proposta serão apontadas as faltas cometidas, sendo descontados pontos conforme quadro a seguir:
Categoria da Falta
Faltas Graves
Faltas Médias
Faltas Leves

Pontos a serem descontados
1,00
0,50
0,25

b) A categoria de faltas previstas no item anterior, constarão do formulário de avaliação com a seguinte
descrição:
Faltas Graves: Aproveitamento do Equipamento, produtividade, técnica, aptidão e eficiência.
•

NÃO liberou equipamentos de segurança dos comandos;

•

NÃO utilizou da melhor forma possível o veículo/máquina para o serviço com eficácia e qualidade;

•

NÃO utilizou corretamente o veículo/máquina, para não danificar o equipamento durante a tarefa;

•

NÃO concluiu por completo a tarefa proposta;

•
NÃO estacionou a máquina em baixando acessórios ao solo e/ou não engatou o freio para parar o
veículo/máquina, ao estacionar após o término da tarefa.

Faltas Médias: Habilidades do Operador.
•

NÃO executou com eficiência o início da operação, partida e arrancada;

•

NÃO executou com eficiência movimentos de marcha à frente e à ré;

•
NÃO respeitou a velocidade durante a avaliação, promovendo manobra não autorizada, como
demonstração desnecessária de habilidade;
•

NÃO controlou o veículo/máquina provocando nele movimento irregular;

•

NÃO respeitou a capacidade operacional e técnica da máquina;

•

NÃO desligou o veículo/máquina ao estacionar após término da tarefa;

•

NÃO apresentou calma e serenidade nas operações.

Faltas Leves: Verificação do Equipamento.
•

NÃO usou roupas e caçados adequados;

•

NÃO usou equipamento de proteção auricular ou não usou cinto de segurança;

•

NÃO subiu corretamente no equipamento usando três pontos de apoio;

•
NÃO fez os ajustes necessários antes da movimentação do veículo/máquina como, bancos e espelhos
retrovisores;
•
NÃO esperou a leitura e/ou não conferiu os instrumentos do painel como medidores de pressão, luzes
indicadoras, odômetro, horímetro;
•

NÃO conferiu os instrumentos de painel como, nível de combustíveis e nível de óleo.

12.14.7. No caso de eventual pane mecânica não causada pelo candidato, que implique na troca do veículo, a
prova será retomada a partir do momento em que foi interrompida, permanecendo válida a pontuação até o
momento da interrupção.
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12.14.8. Caso o candidato demonstre conhecimento insuficiente e/ou insegurança, oferecendo qualquer tipo
de risco na operação, o mesmo será impedido de realizar o referido teste prático e será considerado
desclassificado e eliminado do Concurso.
12.14.9. A prova prática terá caráter classificatório sendo a nota da prova prática somada à nota da prova
escrita, conforme a seguinte fórmula: NF = NPE x 4 + NPP x 6 / 10.

12.15. DA AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS
12.15.1. O candidato deve operar o veículo/equipamento de forma adequada, partindo do local em que se
encontra, sem cometer erros ou demonstrar insegurança que ofereça risco para si, para os avaliadores e para
o equipamento, atendendo as orientações de execução definidas pelo avaliador, de forma adequada,
atendendo aos critérios indicados. Ao final do teste o veículo/equipamento deverá ser conduzido, se for o
caso, ao seu local de origem.
12.15.2. O exame de direção veicular será realizado em percurso comum a todos os candidatos, a ser
determinado no dia da prova, com duração máxima de até 15 (quinze minutos), onde será avaliado o
comportamento do candidato com relação aos procedimentos a serem observados durante o trajeto, as regras
gerais de trânsito e o desempenho na condução do veículo, tais como: rotação do motor, uso do câmbio,
freios, localização do veículo na pista, velocidade desenvolvida, obediência à sinalização de trânsito (vertical e
horizontal) e semafórica, como também outras situações durante a realização do exame.
12.15.3. Para realizar a prova prática os candidatos ao cargo de motorista de ônibus, deverão apresentar
carteira de habilitação categoria mínima “D” a qual deverá ter sido obtida ou renovada até a data da realização
da Prova Prática, sem a qual não poderá realizar a prova.
12.15.3.1. O candidato que deixar de apresentar carteira de habilitação será automaticamente eliminado.
12.15.3.2. Não serão aceitos certificados de auto-escola, comprovantes de encaminhamento, boletins de
extravio ou furto, ou outro documento que não seja a carteira de habilitação.
12.15.4. No caso de eventual pane mecânica não causada pelo candidato, que implique na troca do veículo, a
prova será retomada a partir do momento em que foi interrompida, permanecendo válida a pontuação até o
momento da interrupção.
12.15.5. Para a obtenção da nota mínima para que o candidato seja declarado apto ao cargo, dar-se-á da
seguinte forma:
a) O candidato iniciará a prova prática com 10 (dez) pontos, e no decorrer do trajeto serão apontadas as faltas
cometidas, sendo descontados pontos conforme quadro a seguir:
Categoria da Falta
Faltas Graves
Faltas Médias
Faltas Leves

Pontos a serem
descontados
1,00
0,50
0,25

Quantidade de Faltas avaliadas em cada
categoria
12
11
06

a) A categoria de faltas previstas no item anterior, constarão do formulário de avaliação com a seguinte
descrição:
Faltas Graves:
- Descontrolar-se no plano, no aclive ou declive;
- Entrar na via preferencial sem o devido cuidado;
- Utilizar a contramão de direção;
- Subir na calçada destinada ao trânsito do pedestre;
- Deixar de observar a sinalização da via. Sinais de regulamentação;
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- Deixar de observar as regras de ultrapassagem de preferência da via ou mudança de direção;
- Exceder a velocidade indicada para a via;
- Perder o controle de direção do veículo em movimento;
- Deixar de observar a preferência do pedestre quando estiver ele atravessando a via transversal na qual o
veículo vai entrar ou ainda quando o pedestre não tiver cuidado na travessia inclusive na mudança de sinal;
- Deixar a porta do veículo aberta ou semi-aberta durante o percurso da prova ou parte dela;
- Fazer incorretamente a sinalização devida ou deixar de fazê-la;
- Deixar de usar o cinto de segurança.
Faltas Médias:
- Executar o percurso da prova ou parte dela, sem estar o freio de mão inteiramente livre;
- Trafegar em velocidade inadequada para as condições da via;
- Interromper o funcionamento do motor sem justa razão, após o início da prova;
- Fazer conversão com imperfeição;
- Usar buzina sem necessidade ou em local proibido;
- Desengrenar o veículo nos declives;
- Colocar o veículo em movimento sem observar as cautelas necessárias;
- Avançar sobre o balizamento demarcado quando na colocação do veículo na vaga;
- Usar o pedal da embreagem antes de usar o pedal do freio nas frenagens;
- Utilizar incorretamente os freios;
- Não colocar o veículo na área balizada com o máximo de 3 (três) tentativas.
Faltas Leves:
- Negligenciar o controle do veículo provocando nele movimento irregular;
- Ajustar incorretamente o banco do veículo destinado ao condutor;
- Não ajustar devidamente os espelhos e retrovisores;
- Apoiar o pé no pedal de embreagem com o veículo engrenado e em movimento;
- Engrenar as marchas de maneira incorreta;
- Interpretar com insegurança as condições dos instrumentos do painel.
12.15.6. Dependendo do número de candidatos as provas poderão ser realizadas em mais de um
veículo/equipamento do mesmo tipo (Exemplo onibus1, onibus2, onibus3), neste caso haverá sorteio para
determinar em qual veículo o candidato realizará a prova.
12.15.7. A Prova Prática terá caráter classificatório sendo a nota da prova prática somada à nota da prova
escrita dos candidatos aprovados, conforme a seguinte fórmula: NF = NPE x 4 + NPP x 6 / 10.

12.16. DA AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA PARA PEDREIRO I
12.16.1. A prova prática consiste em executar atividades inerentes ao cargo. A avaliação será feita pelo
desempenho do candidato no trabalho que irá executar, dentro das normas técnicas, levando-se em
consideração o uso e aproveitamento do equipamento utilizado e economicidade do material.
12.16.2. A tarefa proposta será apresentada pelo avaliador no momento da prova prática e o candidato partirá
da nota 10 (dez) e serão descontados pontos de 0,25 a 1,00 por cada falta cometida, conforme os seguintes
fatores a serem avaliados:
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I – Apresentação (asseio e higiene pessoal), uso de EPIs
Quesito 1 (-0,25)
Quesito 2 (-0,25)
Quesito 3 (-0,25)
Quesito 4 (-0,25)
II – Organização do trabalho
Quesito 1 (-0,50)
Quesito 2 (-0,50)
Quesito 3 (-0,50)
Quesito 4 (-0,50)
III – Uso correto dos equipamentos e materiais de trabalho
Quesito 1 (-0,50)
Quesito 2 (-0,50)
IV – Execução da tarefa proposta.
Quesito 1 (-1,00)
Quesito 2 (-1,00)
Quesito 3 (-1,00)
Quesito 4 (-1,00)
Quesito 5 (-1,00)
Quesito 6 (-1,00)

13.DA PROVA DE TÍTULOS
13.1. Haverá pontuação de títulos para os candidatos aprovados na prova escrita objetiva dos cargos de
Professor nível superior, a qual constará da avaliação dos Diplomas de Pós-Graduação em nível de
Especialização, Mestrado e de Doutorado, relacionados à área do cargo escolhido, desde que devidamente
comprovado, concluído até o último dia definido para a inscrição, devidamente registrado e reconhecido pelo
MEC e apresentados em cópia autenticada em cartório, aos quais serão atribuídas as seguintes pontuações:

a) 1,5 (um e meio) pontos ao candidato que apresentar título de pós-graduação em nível de Doutorado
relacionado à área da função pretendida;
b) 1,00 (um) ponto ao candidato que apresentar título de pós-graduação em nível de Mestrado relacionado à
área da função pretendida;
c) 0,50 (meio) ponto ao candidato que apresentar título de pós-graduação em nível de Especialização,
relacionado à área da função pretendida.
13.2. Para a pontuação da Prova de Títulos serão computados os pontos referentes ao título de maior grau
dentre os títulos relacionados nas alíneas “a”, “b” e “c” do item 10.1.
13.3. Nos casos de inobservância do item anterior, onde o candidato apresentar mais de um documento para
comprovação de título, a comissão avaliadora escolherá aleatoriamente apenas 1 (um) único documento para
a avaliação.
13.4. Só serão aceitos como comprovação de títulos: certidões, atestados ou declarações de conclusão desde
que sejam em papel timbrado, assinado pelo responsável da instituição, acompanhados do histórico escolar,
em que conste o rol de disciplinas com a respectiva carga horária, a fim de verificar a relação do título com o
cargo escolhido.
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13.5. Da entrega dos títulos:
13.5.1. As cópias autenticadas dos certificados podem ser protocoladas na sede do IOBV, ou enviados via
Sedex com AR para Instituto o Barriga Verde, Avenida Luiz Bertoli nº 233 – Centro, CEP 89190-000 – Taió –
SC, até o dia previsto no cronograma do presente Edital.
13.5.2. Serão avaliados somente os títulos dos candidatos que forem aprovados na prova escrita objetiva.
13.5.3. Os documentos apresentados não serão devolvidos, seja qual for o motivo alegado pelo candidato.
13.5.4. Não haverá em hipótese alguma, outra data e horário para a entrega de títulos.
13.5.5. A não apresentação dos títulos não elimina o candidato do certame, sendo a este computado
pontuação zero na prova de títulos para o cálculo da pontuação final.
13.5.6. O candidato que possuir alteração de nome (casamento, separação, etc.) deverá anexar cópia do
documento comprobatório da alteração sob pena de não ter pontuados títulos com nome diferente da
inscrição e/ou identidade.
13.5.7. Comprovada em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos do candidato,
bem como encaminhamento de um mesmo título em duplicidade, com o fim de obter dupla pontuação, o
candidato terá anulada a totalidade de pontos desta prova. Comprovada a culpa do candidato este será
excluído do concurso.
13.5.8. Entregue o envelope com os títulos não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos, sob
qualquer hipótese ou alegação.
13.5.9. A pontuação de títulos será somada à nota dos candidatos aprovados na prova escrita, conforme a
seguinte formula: (NF = NPE + NPT).
13.5.10. Os títulos dos candidatos reprovados na prova escrita serão desconsiderados e descartado.
14. DO CÁLCULO DA NOTA FINAL
14.1 Para os cargos de professores. A nota final do candidato será a soma da nota da prova escrita e da
nota da prova de títulos: NF= NPE + NPT
NF= Nota final
NPE = Nota Prova Escrita
NPT = Nota Prova Títulos
14.2 Para os cargos de Pedreiro I, Motorista de Ônibus e Operador de Pá-CarregadeiraA nota final do
candidato será a soma da nota da prova escrita e da nota da prova prática: NF = NPE x 4 + NPP x 6 / 10
NF= Nota final
NPE= Nota Prova Escrita
NPP = Nota Prova Prática
14.3 Nota final para todos os demais cargos: NF = NPE
Sendo:
NPE= Nota da prova escrita.
NF = Nota Final
14.4 Serão considerados aprovados no Concurso Público os candidatos que obtiverem nota final igual ou
superior à 5,00 (cinco).
14.5 Os candidatos serão classificados por cargo / disciplina, em ordem decrescente da nota final, expressa
com 2 (duas) decimais sem arredondamento.
14.6 Ocorrendo empate na nota final aplicar-se-á para o desempate, o disposto no parágrafo único do
artigo 27 da Lei Federal 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).
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14.7 Para os candidatos que não se enquadrarem na condição de idoso, na hipótese de igualdade de notas,
o desempate será feito através dos seguintes critérios:
a) Maior nota nas questões de Conhecimentos Específicos;
b) Maior nota nas questões de Conhecimentos Gerais;
c) Beneficiados pela Lei 11.689/2008, devidamente habilitados na forma do Edital; tribunal do júri.
d) Maior idade, contada com base na idade em dia, meses e anos no dia da realização da prova escrita.
14.8 As pessoas com deficiência integrarão lista especial de classificação.
15 DOS RECURSOS
15.1 Caberão recursos contra as normas deste edital, o indeferimento da inscrição, o conteúdo das provas e
gabarito provisório, resultados classificatórios e homologação do resultado final do Concurso Público.
15.2 Os recursos deverão ser interpostos até às 18 horas do segundo dia útil posterior à publicação, no site
do Concurso Público na Internet, do ato em desfavor do qual quer o candidato recorrer.
15.3 Os recursos poderão ser interpostos da seguinte maneira:
15.3.1 Recursos Via Internet:
a) Acessar a área do candidato no site www.iobv.org.br, e realizar login identificando-se.
b) Na área do candidato em“minhas inscrições” localizar o concurso Edital 01/2015AdmdeCOCAL DO SUL;
c) Na coluna “opções” (à direita) deslize o mouse sobre o botão e clique em "Solicitar Recurso".
d) Digitar o seu recurso ou motivo que gerou o recurso com a devida fundamentação.
e) No caso de recursos contra questões da prova objetiva, identificar o número da prova e o número da
questão (fundamentando sua argumentação e indicando referência bibliográfica.
f) Para cada questão deverá ser enviado um único formulário de recurso.
g) Caso necessite anexar arquivos anexe apenas um por recurso. Caso haja mais de um arquivo para um
único recurso deve-se compacta-los (ZIP) em um único arquivo. Serão aceitos arquivos do tipo:
jpg,png,gif,jpeg,bmp,doc,docx,xls,xlsx,pdf,txt,zip e rar.
h) Clicar em “enviar”
15.3.2 Recursos presencial ou via postal:
a) Para recursos presencial preencher e assinar o anexo VI, do edital, com argumentação clara,
consistente e objetiva, no caso de questões, um para cada questão e protocolar pessoalmente ou
via procuração na sede do IOBV, no endereço constante do item 1.12 deste edital.
b) Para recursos via postal o candidato deverá preencher e assinar o requerimento (anexo VI) do
edital com argumentação clara, consistente e objetiva, Caso o recurso seja contra o teor da
questão ou gabarito preliminar, deve ser preenchido um requerimento para cada uma das
questões contestadas; datar e assinar; anexar cópia autenticada do documento de identidade do
requerente; colocar o requerimento em envelope resistente e enviará para o endereço sede do
IOBV, conforme item 1.12, via sedex/ar.
15.3.2.1 O candidato deverá expedir o documento AR (aviso de recebimento), pelo Serviço de encomenda
expressa de documentos e mercadorias – SEDEX. O documento deve ser entregue ao IOBV
rigorosamente no prazo previsto no Edital, findo o qual não será aceito, sendo de
responsabilidade do candidato a remessa via postal com devida antecedência para que o recurso
seja entregue no prazo constante do cronograma do edital, valendo para todos os fins de direito a
data da entrega.
15.4

Só serão analisados os requerimentos interpostos que preencherem todas as exigências do Edital e
que forem entregues ao IOBV rigorosamente no prazo, findo o qual não serão aceitos.

Concurso Público 01/2015

Prefeitura Municipal de COCAL DO SUL

Página20 de 44

Estado de Santa Catarina
Município de COCAL DO SUL

Edital n.º 001/2015de CONCURSO PÚBLICO
15.5

É de inteira responsabilidade do candidato acessar a área do candidato e enviar e/ou digitar seu
recurso corretamente, e/ou enviar os anexos para o endereço eletrônico correto sendo que a
resposta será divulgada em forma de edital publicado no site do www.iobv.org.br, após encerrados
os recursos e da análise da banca examinadora que terá o prazo de dois dias úteis para emitir seus
pareceres.

15.6

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

15.7

Os recursos deverão conter o nome do candidato recorrente, nome do cargo, número da questão e
da disciplina quando for o caso.

15.8

Não serão recebidos recursos interpostos por qualquer outro meio a não ser o descrito neste Edital.

15.9

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

15.10 No caso de anulação de qualquer questão os pontos a ela correspondentes serão atribuídos a todos
os candidatos que a responderam.
15.11 No caso de troca de gabarito, por erro ou falha de digitação na indicação da resposta correta no
gabarito provisório, será corrigido no gabarito final.
15.12 As decisões dos recursos serão dadas a conhecer coletivamente através de ato publicado no site
www.iobv.org.br, não serão enviadas respostas individuais aos candidatos.
15.13 Caso haja necessidade os documentos individuais comprobatórios serão publicados na área restrita
do candidato.
15.14 Após análise dos recursos interpostos ou por constatação e ou correção de erro material, poderá
haver alteração da nota, pontuação e ou classificação inicialmente obtida pelo candidato, para uma
nota, pontuação e ou classificação superior ou inferior ou, ainda desclassificação do candidato que
não obtiver, feitas as correções exigidas, a nota mínima na prova escrita objetiva ou nas demais
avaliações realizadas.
15.15 A decisão exarada nos recursos, pela Comissão Organizadora é irrecorrível na esfera
administrativa.
16 DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
16.1 A homologação do resultado final deste concurso, se dará através de decreto do executivo devidamente
publicada nos meios legais e no endereço eletrônico do concurso e no órgão oficial do município, com a
classificação dos aprovados em ordem decrescente de notas.
16.2 Os atos e resultados serão divulgados no site www.iobv.org.br.
17

DA NOMEAÇÃO E POSSE

17.1 A aprovação e classificação neste Concurso Público não asseguram ao candidato o direito de ingresso
imediato e automático no quadro da administração direta do Município de COCAL DO SUL, sendo que
a admissão é de competência do Prefeito Municipal, dentro da validade do concurso ou sua
prorrogação, observada a ordem de classificação dos candidatos e das condições estabelecidas neste
Edital, atendendo os dispositivos da RE/598.099/STF.
17.2 A posse e o exercício do cargo seguirão o estabelecido em lei municipal que dispõe sobre o regime
jurídico dos servidores públicos do Município de COCAL DO SUL, CUJA CONTRATAÇÃO SERÁ SOB O
REGIME DE TRABALHO ESTATUTÁRIO E O REGIME PREVIDENCIÁRIO O REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
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17.3 As providências e atos necessários para a nomeação e posse dos candidatos aprovados/classificados e
habilitados são de competência e responsabilidade do Município de COCAL DO SUL.
17.4 É de responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos atos de nomeação e manter
atualizado seus dados, endereço e telefones de contatos.
17.5 Até a homologação do resultado final o candidato pode atualizar seus dados na sua área restrita no
site www.iobv.org.br, após homologação deverá informar o município junto ao Setor de Recursos
Humanos.
17.6 O candidato após nomeado terá o prazo de 30 (trinta) dias para manifestar seu interesse na vaga e
para apresentar a documentação exigida para a contratação ou apresentar sua carta de desistência.
17.7 O candidato que não se manifestar junto a setor de Recursos Humanos da Prefeitura de COCAL DO
SUL, até a data estabelecida conforme item 17.6, será excluído da vaga deste Concurso Público.
17.8 É obrigação do candidato manter atualizado seu endereço após a homologação do resultado final.
Havendo mudanças de endereço dos candidatos classificados, após divulgação da homologação do
concurso, estas deverão ser comunicadas diretamente ao setor de Recursos Humanos da Prefeitura de
COCAL DO SUL.
17.9

A inobservância do subitem 17.6, implicará na desclassificação da vaga do Concurso Público.

17.10 Por ocasião da posse serão exigidos, dos candidatos aprovados, os documentos que comprovem os
requisitos para provimento no cargo conforme item 2 deste edital, além de outros exigíveis à época da
nomeação conforme legislação.
17.11 O não cumprimento dos quesitos necessários impede a posse do candidato.
18 DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA
18.1 Delega-se competência ao IOBV – Instituto o Barriga Verde, como banca executora deste concurso,
para:
a) Receber os requerimentos de inscrições;
b) Emitir os documentos para homologação das inscrições;
c) Aplicar, julgar e corrigir as provas escritas e práticas;
d) Analisar e pontuar os títulos;
e) Apreciar os recursos previstos neste edital;
f) Emitir relatórios de classificação dos candidatos;
g) Prestar informações sobre o concurso dentro de sua competência;
h) Atuar em conformidade com as disposições deste edital.
i) Responder, em conjunto com o município de COCAL DO SUL eventuais questionamento de ordem
judicial e/ou recomendação ministerial.
18.2 A fiscalização e supervisão do certame está a cargo da Comissão Municipal de Concurso Público,
devidamente nomeada por ato oficial.
18.3 As providências e atos necessários para a convocação, nomeação e posse dos candidatos
aprovados/classificados e habilitados são de competência e responsabilidade da Administração do
Município de COCAL DO SUL.
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19 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1 A Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como as alterações em
dispositivos de lei e atos normativos a ela posteriores, não serão objeto de avaliação nas provas do
Concurso.
19.2 O acompanhamento das publicações, editais, avisos e comunicados referentes ao Concurso Público é
de responsabilidade exclusiva do candidato. Não serão prestadas informações por telefone relativas a
número de inscritos por cargo ao resultado do Concurso Público e respostas de recursos.
19.3 É de responsabilidade do candidato manter seu endereço, e-mail e telefone atualizados para viabilizar
eventuais contatos que se façam necessários, na área do candidato até a data de homologação do
resultado final e após esta data no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura de COCAL DO SUL, até
que expire a validade do Concurso, sob pena de considerar válidas as comunicações realizadas com
base nos dados constantes nos registros.
19.4 A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova e/ou tornar sem efeito a nomeação do
candidato, em todos os atos relacionados ao Concurso, quando constatada a omissão, declaração falsa
ou diversa da que devia ser escrita, com a finalidade de prejudicar direito ou criar obrigação.
19.5 Comprovada a inexatidão ou irregularidades descritas no item retro, o candidato estará sujeito a
responder criminalmente por seu ato.
19.6 O Município de COCAL DO SUL e o IOBV não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos,
apostilas, divulgações e outras publicações referentes a este Concurso sejam na imprensa ou em
outros sítios eletrônicos, que não seja aquelas divulgadas no site oficial www.iobv.org.br.
19.7 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em
Edital ou aviso a ser publicado, sendo responsabilidade do candidato manter-se informado,
acompanhando as publicações no site www.iobv.org.br.
19.8 As despesas relativas à participação do candidato no Concurso e à apresentação para posse e exercício
correrão a expensas do próprio candidato.
19.9 No exame da tempestividade dos recursos, solicitações e documentos enviados à Comissão de
Concurso, encaminhados via postal com Aviso de Recebimento – AR (correios), será considerada a data
de postagem.
19.10 É vedada a inscrição neste Concurso Público de quaisquer membros da Comissão de Concurso Público,
tanto da Prefeitura do Município de COCAL DO SUL como do IOBV.
19.11 Os cadernos de prova escrita serão mantidos sob a responsabilidade do IOBV, por um período de 3
(três) meses, após a homologação do resultado final, quando serão incinerados. Os demais
apontamentos, após 6 (seis) meses da homologação do resultado serão incinerados, com registro em
ata.
19.12 A Comissão do Concurso Público da Prefeitura do Município de COCAL DO SUL e do IOBV poderão
justificadamente, alterar as normas previstas nos itens deste edital e seus desdobramentos, desde que
com a finalidade de preservar o bom andamento do certame.
19.13 Os casos omissos e os casos duvidosos serão resolvidos conjuntamente, em caráter irrecorrível, pela
Comissão do Concurso Público da Prefeitura do município de COCAL DO SUL e do IOBV.
19.14 Fica eleito, para dirimir qualquer questão relacionada com o Concurso Público previsto neste Edital o
Foro da Comarca de URUSSANGA/SC.
19.15 São partes integrantes deste edital os seguintes anexos:
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19.16 Anexo I – Cargos e Vagas; Anexo II– Atribuições dos Cargos; Anexo III– Conteúdo Programático; Anexo
IV– Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição; Anexo V- Requerimento de Vaga de Deficiente e
Condição Especial para Realizar a prova; Anexo VI- Solicitação de Recurso.

COCAL DO SUL, 20 de novembro de 2015.

Ademir Magagnin
Prefeito Municipal
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ANEXO I
DOS CARGOS, FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA, VENCIMENTO, CARGA HORÁRIA, E NÚMERO DE VAGAS .

CARGO
1.
2.
3.
4.

Gari
Gari I
Merendeira
Monitor – Grupo de Mães

Nº
Vagas
02
04
02
02

5. Motorista de Ambulância

02

6. Motorista de Caminhão

01

7. Motorista de Ônibus

02

8. Operador de Pá-Carregadeira

01

9. Pedreiro I

01

10. Servente de Limpeza
11. Servente de Obras

04
04
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CARGOS DE ENSINOFUNDAMENTAL
CARGA
REMUNERAÇÃO
REQUISITOS/HABILITAÇÃO
HORÁRIA
40h
R$ 913,49
Séries Iniciais do Ensino Fundamental
40h
R$ 1.043,98
Séries Iniciais do Ensino Fundamental
40h
R$ 913,49
Séries Iniciais do Ensino Fundamental
20h
R$ 788,00
Séries Iniciais do Ensino Fundamental
Séries Iniciais do Ensino Fundamental e CNH
40h
R$ 1.174,49
categoria C
Séries Iniciais do Ensino Fundamental e CNH
40h
R$ 1.500,74
categoria C
Séries Iniciais do Ensino Fundamental e CNH
40h
R$ 1.500,74
categoria D e experiência na área
Séries Iniciais do Ensino Fundamental e CNH
40h
R$ 1.631,23
categoria C e experiência na área
Séries Iniciais do Ensino Fundamental e experiência
40h
R$ 1.435,49
na área
40h
R$ 913,49
Séries Iniciais do Ensino Fundamental
40h
R$ 1.043,98
Séries Iniciais do Ensino Fundamental
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TIPO
PROVA
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita

Taxa
inscrição
R$ 50,00
R$ 50,00
R$ 50,00
R$ 50,00

Escrita

R$ 50,00

Escrita

R$ 50,00

Escrita e
Prática
Escrita e
Prática
Escrita e
Prática
Escrita
Escrita

R$ 50,00
R$ 50,00
R$ 50,00
R$ 50,00
R$ 50,00

Estado de Santa Catarina
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CARGO
12. Agente Epidemiológico
13. Assistente Administrativo

Nº
Vagas
01
01

14. Assistente Téc. Controle, Regulação,
Avaliação e Auditoria

02

15. Técnico em Segurança do Trabalho

01

CARGO

Nº
Vagas

CARGO DE ENSINO MÉDIO COMPLETO
CARGA
REMUNERAÇÃO
REQUISITOS/HABILITAÇÃO
HORÁRIA
40h
R$ 1.174,49
Portador do Certificado de Conclusão do Ensino Médio
40h
R$ 1.761,74
Portador do Certificado de Conclusão do Ensino Médio
Portador do Certificado de conclusão de ensino médio e
40h
R$ 1.761,74
certificado de conclusão do curso técnico em controle,
regulação, avaliação e auditoria.
Portador do certificado de conclusão do ensino médio e
40h
R$ 1.761,74
certificado de conclusão do curso técnico ou tecnólogo
em segurança do trabalho.

CARGO DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO
CARGA
REMUNERAÇÃO
REQUISITOS/HABILITAÇÃO
HORÁRIA

16. Assistente Social

01

30h

R$ 3.197,22

17. Auditor Técnico

01

40h

R$ 3.044,19

18. Farmacêutico

01

40h

R$ 3.197,22

19. Médico Cardiologista

01

10h

R$ 2.393,45

20. Médico Neurologista

01

10h

R$ 2.393,45

21. Médico Ortopedista

01

10h

R$ 2.393,45
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Portador de Certificado de Conclusão de Curso Superior
com registro no respectivo órgão Fiscalizador da
Profissão, se houver.
Portador de Certificado de Conclusão de Curso Superior
com registro no respectivo órgão Fiscalizador da
Profissão, se houver. Especialização em Controle,
Regulação, Avaliação e Auditoria.

Portador de Certificado de Conclusão de Curso Superior
com registro no respectivo órgão Fiscalizador da
Profissão, se houver.
Portador de Certificado de Conclusão de Curso Superior
com registro no respectivo órgão Fiscalizador da
Profissão, se houver.
Portador de Certificado de Conclusão de Curso Superior
com registro no respectivo órgão Fiscalizador da
Profissão, se houver.
Portador de Certificado de Conclusão de Curso Superior

TIPO
PROVA
Escrita
Escrita

Taxa
inscrição
R$ 80,00
R$ 80,00

Escrita

R$ 80,00

Escrita

R$ 80,00

TIPO
PROVA

Taxa
inscrição

Escrita

R$ 100,00

Escrita

R$ 100,00

Escrita

R$ 100,00

Escrita

R$ 100,00

Escrita

R$ 100,00

Escrita

R$ 100,00
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22. Médico Pediatra

01

10h

R$ 2.393,45

23. Psicólogo

02

20h

R$ 2.127,15

24. Professor AEE (Atendimento
Educacional Especializado)

01

20h

R$ 985,84

25. Professor História

01

20h

R$ 985,84

26. Professor Língua Portuguesa

01

20h

R$ 985,84

27. Professor Matemática

01

20h

R$ 985,84

28. Professor Ciências

01

20h

R$ 985,84

29. Professo Inglês

01

10h

R$ 492,92
R$ 985,84

30. Professor de Educação Infantil

10

20h
R$973,77

Concurso Público 01/2015

com registro no respectivo órgão Fiscalizador da
Profissão, se houver.
Portador de Certificado de Conclusão de Curso Superior
com registro no respectivo órgão Fiscalizador da
Profissão, se houver.
Portador de Certificado de Conclusão de Curso Superior
com registro no respectivo órgão Fiscalizador da
Profissão, se houver.
Portador do certificado de conclusão de licenciatura
plena na área.
Portador do certificado de conclusão de licenciatura
plena na área.
Portador do certificado de conclusão de licenciatura
plena na área.
Portador do certificado de conclusão de licenciatura
plena na área.
Portador do certificado de conclusão de licenciatura
plena na área.
Portador do certificado de conclusão de licenciatura
plena na área.
Portador do certificado de conclusão de licenciatura
plena em Pedagogia
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Portador do certificado de conclusão do ensino médio –
magistério

Escrita

R$ 100,00

Escrita

R$ 100,00

Escrita e
Títulos
Escrita e
Títulos
Escrita e
Títulos
Escrita e
Títulos
Escrita e
Títulos
Escrita e
Títulos
Escrita e
Títulos

R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00

R$ 100,00
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ANEXO II
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

ENSINO FUNDAMENTAL
Gari
Atividade de nível auxiliar, de natureza operacional e de menor grau de complexidade efetuando o serviço de
limpeza e conservação, além de trabalhos braçais e outras atividades correlatas determinadas pelos superiores
hierárquicos.
Gari I
Atividade de nível auxiliar, de natureza operacional e de menor grau de complexidade efetuando o serviço de
limpeza e conservação, além de trabalhos braçais e outras atividades correlatas determinadas pelos superiores
hierárquicos.
Merendeira
Atividade de nível auxiliar, de natureza operacional e de menor grau de complexidade, abrangendo trabalhos
de cozinha, limpeza e outras atividades correlatas.
Monitor – Grupo de Mães
Atividades de nível auxiliar, de natureza operacional, e de menor grau de complexidade, abrangendo trabalhos
de instrução à clubes de mães como: bordado, costura, pintura e outras atividades correlatas.
Motorista de Ambulância
Atividade de execução específica, de natureza operacional, abrangendo condução e conservação de veículos
motorizados no transporte oficial de passageiros e carga, e outras atividades correlatas.
Motorista de Caminhão
Atividade de execução específica, de natureza operacional, abrangendo condução e conservação de veículos
motorizados no transporte oficial de passageiros e carga, e outras atividades correlatas.
Motorista de Ônibus
Atividade de execução específica, de natureza operacional, abrangendo condução e conservação de veículos
motorizados no transporte oficial de passageiros e carga, e outras atividades correlatas.
Operador de Pá-Carregadeira
Atividade qualificada de menor grau de complexidade, de natureza repetitiva, abrangendo operação e
manutenção de máquinas e equipamentos, e outras atividades correlatas.
Pedreiro I
Atividade de execução específica de natureza operacional, abrangendo trabalhos de construção em geral, e
outras atividades correlatas.
Servente de Limpeza
Atividade de nível auxiliar, de natureza operacional e de menor grau de complexidade, abrangendo trabalhos
braçais e outras atividades correlatas.
Servente de Obras
Atividade de nível auxiliar, de natureza operacional e de menor grau de complexidade, abrangendo trabalhos
braçais e outras atividades correlatas.

ENSINO MÉDIO
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Agente Epidemiológico
Desenvolver atividades definidas na Lei da Vigilância Epidemiológica e outras atividades correlatas.
Assistente Administrativo
Atividade auxiliar, compreendendo as atribuições que se destinam a executar, sob supervisão imediata,
trabalhos administrativos, contábeis, de secretaria, de rotina e outras atividades correlatas.
Assistente Téc. Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria
Cadastrar os Prestadores de Serviços, Unidades e Profissionais de Saúde no sistema correspondente; Cadastrar
os Usuários do SUS no Município; Realizar o processamento da produção dos prestadores de saúde públicos e
Privados;- Realizar a alimentação e acompanhamento dos Sistemas de Informação Ambulatoriais do SUS
(SIAB/E-SUS, SIA, APAC, SISVAN, BOLSA FAMÍLIA, SISPRENATAL, SISCOLO, SISMAMA, SCNES, CARTÃO
NACIONAL DE SAÚDE); Produzir informações para a gestão (relatórios operacionais e gerenciais), subsidiando a
tomada de decisão; Controlar o acesso dos usuários do sistema informatizado municipal; Controlar a demanda
de pacientes para os serviços contratualizados; Autorizar e controlar os procedimentos de média e alta
complexidade em seu território.
Técnico em Segurança do Trabalho
- Inspecionar locais, instalações e equipamentos da empresa, observando as condições de trabalho, para
determinar fatores e riscos de acidentes;
- Estabelecer normas e dispositivos de segurança, sugerindo eventuais modificações nos equipamentos e
instalações e retificando sua observância, para prevenir acidentes;
- Inspecionar os postos de combate a incêndios, examinando as mangueiras, hidrantes, extintores e
equipamentos de proteção contra incêndios, para certificar-se de suas perfeitas condições de funcionamento;
- Comunicar os resultados de suas inspeções, elaborando relatórios, para propor a reparação ou renovação do
equipamento de extinção de incêndios e outras medidas de segurança;
- Investigar acidentes ocorridos, examinando as condições da ocorrência, para identificar suas causas e propor
as providências cabíveis;
- Instruir os funcionários da empresa sobre normas de segurança, combate a incêndios e demais medidas de
prevenção de acidentes, ministrando palestras e treinamento, para que possam agir acertadamente em casos
de emergência;
- Coordenar a publicação de matéria sobre segurança no trabalho, preparando instruções e orientando a
confecção de cartazes e avisos, para divulgar e desenvolver hábitos de prevenção de acidentes.

ENSINO SUPERIOR
Assistente Social
Planeja e executa atividades que visam a assegurar o processo de melhoria da qualidade de vida, bem como
busca garantir o atendimento das necessidades básicas das classes populares e dos Segmentos sociais mais
vulneráveis às crises sócio-econômicas, e outras atividades correlatas.
Auditor Técnico
Participar de ações de planejamento conjuntamente com Gestor e equipe multiprofissional;Controlar e
acompanhar a relação entre programação / produção / faturamento; Acompanhar os termos de ajustes,
contratos e convênios com os prestadores de serviços de saúde; Acompanhamento da aplicação dos recursos
destinados ao Sistema de Saúde no município; Avaliar a qualidade dos serviços oferecidos e a satisfação dos
usuários do SUS; Avaliar os resultados e impacto das ações e serviços no perfil epidemiológico da população
(INDICADORES); Ordenar o acesso aos serviços de assistência à saúde;Configurar a PPI para a população
própria e referenciada, a sua validade e o controle financeiro; Verificar os custos e qualidade dos serviços de
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saúde prestados;Verificar os atos dos gestores municipais com o propósito de certificar a exatidão e
regularidade das informações constantes dos documentos técnicos e contábeis do SUS de Cocal do Sul;
Implementar ações dos prestadores públicos e privados para contribuir na melhoria do acesso, integralidade,
qualidade, resolubilidade e humanização destas ações;Disponibilizar dados técnicos ao Conselho Municipal de
Saúde;Registrar e apurar denúncias de irregularidades nos serviços e depoimentos sobre atendimento ao
público.
Farmacêutico
Executar tarefas relacionadas com a composição e fornecimento de medicamentos e outros preparos
semelhantes, a análise de toxinas, de substâncias de origem animal e vegetal, de matérias-primas e do
produto acabado, valendo-se de técnicas e aparelhos especiais e baseando-se em fórmulas estabelecidas, para
atender a receitas médicas, odontológicas e veterinárias, a dispositivos legais, a finalidades industriais e a
outros propósitos, além de outras atividades correlatas.
Médio Cardiologista
Prestar atendimento médico hospitalar e ambulatorial, examinando pacientes, solicitando e interpretando
exames complementares, formulando diagnósticos e orientando-os no tratamento; Realizar exames
subsidiários em cardiologia, cardiopatias congênitas; realizar exames de insuficiência Cardíaca Congestiva;
realizar exames de hipertensão pulmonar; realizar exames de aterosclerose; realizar exames de doença
arterial coronária; realizar exames de arritmias cardíacas, de miocárdiopatias e doenças do pericárdio; Realizar
terapêutica em cardiologia; Atuar na prevenção em cardiologia: (primária e secundária); Organizar os serviços
de saúde de acordo com as atribuições do cargo público; Expedir atestados médicos.
Médico Neurologista
Prestar atendimento médico hospitalar e ambulatorial, examinando pacientes, solicitando e interpretando
exames complementares, formulando diagnósticos e orientando-os no tratamento. Efetuar exames médicos,
emitir diagnóstico, prescrever medicamentos, na especialidade de Neurologia e Clínica Geral, e realizar outras
formas de tratamento para demais tipos de patologia, aplicando recursos da medicina preventiva ou
terapêutica. Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento
prescrito e evolução da doença. Prestar atendimento de urgência em Neurologia e Clínica Geral. Prestar
serviços de âmbito de saúde pública, executando atividades clínico, epidemiológicas e laboratoriais, visando a
promoção prevenção e recuperação da saúde da coletividade. Coordenar atividades médicas institucionais a
nível local. Coordenar as atividades médicas, acompanhando e avaliando ações desenvolvidas, participando do
estudo de casos, estabelecendo planos de trabalho, visando dar assistência integral ao munícipe. Delegar
funções à equipe auxiliar, participando da capacitação de pessoal, bem como de supervisão dos demais
recursos envolvidos na prestação de cuidados de saúde. Efetuar outras tarefas correlatas, mediante
determinação superior.
Atividade de coordenação, supervisão dentro do setor administrativo em que irá atuar, realizar trabalhos
administrativos, contábeis, financeiros e outras atividades correlatas.
Médico Ortopedista
Prestar atendimento médico hospitalar e ambulatorial, examinando pacientes, solicitando e interpretando
exames complementares, formulando diagnósticos e orientando-os no tratamento. Efetuar exames médicos,
emitir diagnóstico, prescrever medicamentos, na especialidade de Ortopedia e Clínica Geral, e realizar outras
formas de tratamento para demais tipos de patologia, aplicando recursos da medicina preventiva ou
terapêutica. Elaborar programas epidemiológicos, educativos e de atendimento médico preventivo, voltados
para a comunidade em geral. Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada,
tratamento prescrito e evolução da doença. Prestar atendimento de urgência em Ortopedia e Clínica Geral.
Prestar serviços de âmbito de saúde pública, executando atividades clínico, epidemiológicas e laboratoriais,
visando a promoção prevenção e recuperação da saúde da coletividade. Coordenar atividades médicas
institucionais a nível local. Coordenar as atividades médicas, acompanhando e avaliando ações desenvolvidas,
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participando do estudo de casos, estabelecendo planos de trabalho, visando dar assistência integral ao
munícipe. Delegar funções à equipe auxiliar, participando da capacitação de pessoal, bem como de supervisão
dos demais recursos envolvidos na prestação de cuidados de saúde. Efetuar outras tarefas correlatas,
mediante determinação superior. Executar outras tarefas afins.
Médico Pediatra
Atividade de natureza especializada, envolvendo supervisão, planejamento, coordenação, programação e
execução de atividades pertinentes a defesa e proteção da saúde individual e coletiva, com especialidade no
atendimento à crianças e adolescentes e outras atividades correlatas.
Psicólogo
Realizar estudos e apresentar diagnóstico em pacientes com distúrbios psicológicos, procurando ajustá-los ao
meio, bem como assessorar o Setor de Pessoal no processo de avaliação de desempenho dos servidores
públicos, com palestras motivacionais, e outras atividades correlatas.
Professor AEE
Professor História
Professor Língua Portuguesa
Professor Matemática
Professor Ciências
Professor Inglês
Professor Educação Infantil
Participar da elaboração do Regimento Escolar e proposta Pedagógica da escola;
Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem;
Participar do processo de planejamento das atividades da escola;
Elaborar programas, planos de curso, atendendo o avanço da tecnologia educacional e as diretrizes do
ensino;
Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola;
Contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino;
Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos;
Estabelecer formas alternativas de recuperação para alunos que apresentarem menor rendimento;
Atualizar-se em sua área de conhecimento;
Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação
educacional;
Zelar pela aprendizagem do aluno;
Manter-se atualizado sobre a legislação de ensino;
Participar de reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselho de classe;
Levantar, interpretar e formar dados relativos à realidade de sua classe;
Seguir as diretrizes do ensino, emanados do Órgão Superior Competente;
Constatar necessidades e encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento;
Zelar pela disciplina e pelo material docente;
Executar, outras atividades afins e compatíveis com o cargo.
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ANEXO III
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
ATENÇÃO:
Poderão ser objeto de questões quaisquer alterações na legislação constante dos programas das provas,
havidas e publicadas até o dia da publicação do presente edital. Nas questões relacionadas a conhecimentos
de informática, salvo expressa menção do programa e ou enunciado, as perguntas poderão estar relacionadas
a qualquer versão dos softwares existentes no mercado. As bibliografias são meramente sugestões ficando a
cargo do candidato pesquisar e adquirir o material para estudo.
CARGOS NÍVEL FUNDAMENTAL

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS ESCOLARES– COMUM A TODOS OS CARGOS
LÍNGUA PORTUGUESA.
Leitura e Interpretação. Semântica: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Ortografia: uso do s e z.
Acentuação das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Fonética: letras e fonemas. Emprego de maiúsculas e
minúsculas. Morfologia: substantivo, adjetivo e verbo. Flexão das palavras. Gêneros textuais: conto e fábula.
MATEMÁTICA
Noções de cálculos, situações-problema para uso das operações básicas. Unidades de Medidas. Cálculo de
área. Figuras Geométricas. operações com números naturais: adição, subtração, multiplicação e divisão;
grandezas e medidas; conjuntos. Medidas de tempo, porcentagem, juros simples.
GERAIS E ATUALIDADES
Aspectos da História, Geografia, Atualidades, Cultura, Cinema, Artes, tecnologia, Economia, e organização
política do mundo, do Brasil, de Santa Catarina e do Município. Ciências naturais e meio ambiente.
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

GARI
GARI I
SERVENTE DE LIMPEZA
Noções básicas de conservação e manutenção. Noções básicas de higiene e limpeza. Cuidados elementares
com o patrimônio. Utilização de materiais e equipamentos. Guarda e armazenagem de materiais e utensílios.
Habilidades manuais no desempenho das tarefas: sequência correta das operações; uso correto de
ferramentas, utensílios e equipamentos; manutenção e conservação de ferramentas, utensílios e
equipamentos; Noções básicas de segurança e higiene do trabalho. Relacionamento humano no trabalho.
Importância da disciplina no trabalho. Simbologia dos produtos químicos e de perigo; Noções de operação de
maquinas simples para limpeza e conservação do ambiente; Noções de ética e cidadania; Noções de
prevenção de acidentes de trabalho e incêndio; Execução de atividades afins, observando se a pratica do dia a
dia. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. Conhecimentos sobre cidadania e consciência
ecológica. Desenvolvimento sustentável. Cidadania e Participação Social; 3R’s (Reduzir, Reutilizar, Reciclar).;
Remoção de lixo e detritos, destino e seleção do lixo.; Acidente de trabalho e prevenção de acidentes de
trabalho; Noções sobre primeiros socorros; Uso de equipamentos de proteção individual –EPIs; Ergonomia.
MERENDEIRA
Tipos de alimentos. Importância da alimentação para a saúde. Noções de higiene, proteção e armazenamento
dos alimentos e bebidas; Técnicas de preparo de alimentos e bebidas; Técnicas adequadas para congelamento
e descongelamento de alimentos. Regras de comportamento no ambiente de trabalho, regras básicas de
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comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. A
importância da merenda para o estudante. Alimentos benéficos para a saúde. Alimentos que devem ser
evitados pelas crianças e adolescentes. Noções básicas de higiene e saúde pessoal. Conhecimentos de
separação, coleta, armazenamento e reciclagem de lixo. Conhecimentos básicos para a realização de serviços
de higienização e limpeza em locais como: copa, cozinha e banheiro. Cuidados e técnicas de preparo de
alimentos. Guarda e conservação de alimentos.
MONITOR – GRUPO DE MÃES
Noções de Didática, Plano de Ensino, Plano de Aula, Planejamento de Atividades, Organização de feiras e
exposições; Noções de orçamento, controle de estoque e armazenamento de Materiais. Controle Gastos e
Custos, Noções de Arquivo de documentos; Elaboração de Atas; Cadastro de Pessoas; Movimentação Bancária;
Noções de Correspondência Oficial. Conceito de Artesanato no Brasil; Técnicas de pintura em diversos
materiais (tecido, madeira, tela, parede etc); Artesanato em matéria, materiais recicláveis e outros. Artesanato
dom fios (bordado, tricô, crochê e outros); Artesanato com tecido (corte e costura, pachworc e outros).
Utilização de diversos tipos de materiais (pinceis,espátulas, linhas, agulhas, serras, limas, lixas, cortiça, vidro, e
etc). Processo de criação. Percepção. Cor, disco cromático, espectro. Criatividade: conceito, originalidade e
desenvolvimento, inibição, processo e produto. Percepção: o visual, o tátil. Aspectos formais da
arte/artesanato: linha, forma superfície, volume, espaço, tempo, movimento. Integração através do trabalho
artesanal. Recursos materiais. Técnicas e manuseio de materiais diversos, para confecção de produtos
artesanais. Confecções de peças artesanais decorativas. relacionamento Interpessoal. Orçamento e
planejamento de lista de materiais. Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias
no serviço público; regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e
externo e colegas de trabalho; Zelo pelo patrimônio público e outros conceitos inerentes as atribuições do
cargo.
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA
MOTORISTA DE CAMINHÃO
MOTORISTA DE ÔNIBUS
Legislação de trânsito: Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503 de 23/9/1997) e legislação
complementar atualizada. Conceitos, definições e diretrizes. Sistema Nacional de Trânsito: disposições gerais,
composição e competências. Normas gerais de circulação e conduta. Educação para o trânsito: conceito,
propostas, responsabilidade dos órgãos competentes. Sinalização: objetivos, classificação, ordem de
prevalência. Operação e fiscalização de trânsito. Veículos: Classificação. Características. Segurança.
Equipamentos obrigatórios. Proibições. Transporte de cargas. Identificação. Registro de veículos.
Licenciamento. Habilitação: Processo de habilitação. Carteira Nacional de Habilitação. Normas. Autorização e
permissão para dirigir. Categorias. Exames. Aprendizagem. Expedição. Infrações. Penalidades: Advertências.
Multa. Suspensão do direito de dirigir. Apreensão do veículo. Cassação da Carteira Nacional de Habilitação.
Medidas administrativas. Processo administrativo. Cursos de reciclagem. Crimes de trânsito: Disposições
gerais. Tipificação. Penalidades. Direção defensiva: Definição. Cuidados gerais ao dirigir. Riscos, perigos e
acidentes. Manutenção periódica e preventiva do veículo. Cinto de segurança. Condutor. Ambiente e
condições adversas para dirigir. Uso de álcool, drogas e medicamentos. Mecânica básica: Noções básicas de
mecânica de automóveis. Comandos principais. Carroceria, motor e transmissão. Rodas, direção, freios,
suspensão e sistema elétrico. Manual de instruções do veículo. Primeiros socorros: Noções básicas de
primeiros socorros. Manutenção dos sinais vitais. Procedimentos emergenciais. Movimentação e transporte de
emergência. Administração pública. Poderes Administrativos. Atos Administrativos, Servidores Públicos,
Responsabilidade Civil da Administração; Noções de ética e cidadania e outros conceitos inerentes as
atribuições do cargo.
OPERADOR DE PÁ-CARREGADEIRA
Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503, de 23 de Setembro de 1997, atualização e Legislação
Complementar. Resoluções do CONTRAN. Noções de Manutenção, Conservação e Limpeza das Máquinas e
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Equipamentos de Trabalho. Utilização dos equipamentos apropriados para cada serviço específico. Cuidados
necessários na utilização do equipamento com segurança. Utilização de Equipamentos de Proteção Individual
necessários para o desempenho da função. Princípios de manutenção de veículos e máquinas. Tipos de óleos
lubrificantes. Sistema elétrico. Sistema de arrefecimento. Conhecimentos básicos de primeiros socorros.
Noções básicas de mecânica. Noções básicas de direção defensiva.
PEDREIRO I
SERVENTE DE OBRAS
Manuseio e conservação de equipamentos e ferramentas e suas adequadas utilizações. Regras de
comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço público; regras básicas de
comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Zelo
pelo patrimônio público; Noções de prevenção de acidentes de trabalho e incêndio; Noções de Primeiros
Socorros, ética e cidadania; e outros conteúdos inerentes as atribuições do cargo e a execução das atividades
que o mesmo exige.

ENSINO MÉDIOE SUPERIOR COMPLETO

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – COMUM A TODOS OS CARGOS
LÍNGUA PORTUGUESA.
Leitura e interpretação (objetiva e subjetiva). Polissemia e Ambiguidade. Fonologia: encontros vocálicos e
encontros consonantais. Dígrafos e Dífono. Morfologia: substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral,
verbo, advérbio, conjunção, preposição e interjeição. Flexão das classes morfológicas. Sintaxe do período
simples. Ortografia: s, ss, ç e z. Regras da nova ortografia. Gêneros textuais: crônica e poema. Figuras de
Linguagem e de Pensamento.
MATEMÁTICA
Números Naturais e sistemas de numeração decimal; números racionais, operações com números naturais:
adição, subtração, multiplicação e divisão; Espaço e forma, grandezas e medidas; Expressões numéricas,
múltiplos, resolução de problemas, regras de três simples e composta, sistema de numeração decimal e
romana; Raízes, proporcionalidade entre seguimentos, semelhança de figuras, números, formas geométricas,
medidas de comprimento, ângulos e retas, números primos, medidas de tempo, polígonos, frações, triângulos
e quadriláteros, medidas de capacidade, porcentagem, juros simples e compostos, medidas de superfície,
gráficos e tabelas, simetria e medidas de massa. Álgebra, trigonometria, geometria, geometria analítica,
equações de primeiro e segundo grau, noções de estatística, Sequência, Progressão Aritmética e Progressão
Geométrica.
GERAIS E ATUALIDADES
Aspectos da História, Geografia, Atualidades, Cultura, Cinema, Artes, tecnologia, Economia, e organização
política do mundo, do Brasil, de Santa Catarina e do Município. Ciências naturais e meio ambiente.
LEGISLAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Constituição Federal, Lei Orgânica do Municipal, ECA, ESTATUTO
DO IDOSO. Temas gerais de Direito Administrativo e Administração Pública. Atos Administrativos. Crimes
contra a administração pública. Serviços Públicos: conceitos, classificação; regulamentação; controle;
permissão; concessão e autorização. Correspondência Oficial. Relações públicas e interpessoais, Noções de
ética e cidadania e outros conceitos inerentes as atribuições do cargo.
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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AGENTE EPIDEMIOLÓGICO
Noções básicas sobre doenças transmissíveis e não transmissíveis. Noções básicas sobre medidas de
prevenção para controle de doenças transmissíveis. Noções básicas sobre
doenças de transmissão por vetores. Noções básicas sobre medidas de prevenção para controle de doenças
transmitidas por vetores. Conhecer nominalmente doenças de notificação obrigatória.
Conhecer esquema básico de vacinação obrigatório no primeiro ano de vida. Conhecimentos específicos do
cargo: questões básicas de saúde sobre vida em comunidade e sobre o Programa Agente Comunitário de
Saúde.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Generalidades Administrativas e Contábeis. Conhecimentos Básicos sobre Licitações (Lei 8.666/93).
Correspondência Oficial. Conhecimento de arquivo, redação administrativa, carta comercial, requerimento,
circular, memorando, ofícios, telegrama. Correio eletrônico. Conhecimento das rotinas de expedição de
correspondência.
Manual
de
Redação
da
Presidência
da
República
disponível
em
http://www4.planalto.gov.br/legislacao. Noções gerais de relações humanas. Conhecimentos gerais das
rotinas administrativas. Política de Recursos Humanos; Noções Básicas de Processos e Procedimentos
Licitatórios; Noções de Gestão Pública; - Lei- Lei de Responsabilidade Fiscal; - Lei 8.666/93 Lei de Licitações; Lei que instituiu a licitação na modalidade de pregão (Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002); - Planejamento
Estratégico; Correspondência Oficial; -; Técnica Legislativa; Informática Básica- Sistemas operacionais
Windows e Linux: sistema de arquivos; utilização dos principais recursos, aplicativos e ferramentas, Microsoft
Office e BR Office: criação, edição, formatação, visualização e impressão de textos, planilhas e apresentações;
uso de fórmulas, tabelas, imagens e gráficos, teclas de atalho, envio e recebimento de e-mail, Internet e
Intranet; navegação e busca na Web; correio eletrônico. Segurança: softwares maliciosos; procedimentos e
aplicativos de segurança; realização de cópias de segurança.
ASSISTENTE TÉC CONTROLE, REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUDITORIA
Correspondência Oficial, recebimentos e envios; Técnicas de arquivos, organização, localização e manutenção;
Protocolos em geral, recebimento, envio e registro; Elaboração de Atas, requerimentos, ofícios, comunicação
interna. Ética Profissional; Qualidade no atendimento: Atendimento ao público interno e externo,
pessoalmente ou através do telefone; recebimento, orientação e encaminhamento das pessoas ao setor
específico. Comunicação; Elementos da comunicação, emissor e receptor; Fraseologia adequada para o
recepcionista. Redação e Documentos oficiais: formas de tratamento, elaboração, organização e expedição de
documentos oficiais como relatório, ofício, memorando, aviso, ata, atestado, declaração, despacho, portaria,
requerimento, circular e etc.; Noções de Arquivo: organização de arquivos e protocolos; Recepção e despacho
de documentos; Uso de equipamentos de escritório. Política de Recursos Humanos; Noções Básicas de
Processos e Procedimentos Licitatórios; Noções de Gestão Pública; - Lei- Lei de Responsabilidade Fiscal; - Lei
8.666/93 Lei de Licitações; - Lei que instituiu a licitação na modalidade de pregão (Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002); -Contabilidade Pública; Controle da Administração Pública TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho – Ministério do Trabalho e Emprego ; 1. Norma
Regulamentadora Nº 04 - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. 2.
Norma Regulamentadora Nº 05 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 3. Norma Regulamentadora Nº
06 - Equipamentos de Proteção Individual – EPI. 4. Norma Regulamentadora Nº 08 – Edificações. 5. Norma
Regulamentadora Nº 09 - Programas de Prevenção de Riscos Ambientais. 6. Norma Regulamentadora Nº 10 Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. 7. Norma Regulamentadora Nº 11 - Transporte,
movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais. 8. Norma Regulamentadora Nº 15 - Atividades e
Operações Insalubres. 9. Norma Regulamentadora Nº 16 Atividades e Operações Perigosas. 10. Norma
Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia. 11. Norma Regulamentadora Nº 18 - Condições e Meio Ambiente de
Trabalho na Indústria da Construção. 12. Norma Regulamentadora Nº 23 - Proteção Contra Incêndios. 13.
Norma Regulamentadora Nº 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho. 14. Norma
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Regulamentadora Nº 25 – Resíduos Industriais. 15. Norma Regulamentadora Nº 26 - Sinalização de Segurança.
16. Norma Regulamentadora Nº 35 - Trabalho em Altura.

ASSISTENTE SOCIAL
Código de ética profissional do assistente social. História e reconceituação do Serviço Social. O Serviço Social
no Brasil. Fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do Serviço Social. Trabalho e Serviço Social.
Planejamento e Serviço Social. O código de ética profissional do assistente social. Instituições Públicas e
Políticas Públicas. Relação Estado / Sociedade. Pobreza e desigualdade social no Brasil. Etapas/fases do
processo de política pública: formulação, implementação, execução, acompanhamento, monitoramento,
avaliação. Gestão social das Políticas Públicas: elaboração, implementação, monitoramento e avaliação de
programas e projetos sociais. Pesquisa em Serviço Social. Conselhos e Conferências. Lei Orgânica da Saúde,
Sistema Único de Saúde ‐ SUS, Lei Orgânica da Assistência Social, Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
Redes de atendimento. Desenvolvimento local: concepção de território, participação no poder local,
planejamento participativo, plano diretor, questões sociais urbanas e rurais. Família: As novas modalidades de
família, metodologias de abordagem familiar. Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso.
Declaração dos Direitos
Humanos.
AUDITOR TÉCNICO
NOÇÕES DE DIREITO
TRIBUTÁRIO: Receitas públicas.
Sistema TributárioNacional.
Limitações
constitucionais à tributação: princípios e imunidades. Discriminação constitucional das rendas tributárias.
Competência tributária. Tributos: natureza jurídica. Conceito. Classificação. Espécies: impostos, taxas,
contribuições e empréstimo compulsório. Parafiscalidade. Regras de distribuição da receita tributária.
Normas gerais de Direito Tributário. Legislação tributária. Normas complementares. Vigência da legislação
tributária. Interpretação da legislação tributária.Obrigação tributária. Conceito. Natureza. Espécies.
Nascimento da obrigação tributária. Hipótese de incidência. Fato imponível. Efeitos. Obrigação principal
e acessória. Sujeito ativo e sujeito passivo. Solidariedade. Capacidade. Domicílio tributário.
Responsabilidade tributária. Sucessão. Responsabilidade de terceiros. Responsabilidade por infrações.
Substituição tributária.Crédito tributário:conceito. Lançamento: natureza e espécies. Suspensão, extinção e
exclusão do crédito tributário. Suspensão: conceito, moratória, depósito,reclamações e recursos,
parcelamento, decisões judiciais. Extinção: modalidades. Pagamento. Compensação. Remissão.
Decadência. Prescrição. Decisão administrativa e decisão judicial. Exclusão: isenção, anistia. Garantias e
privilégios.Tributos federais,estaduais
e municipais. Tributos municipais.NOÇÕES DE DIREITO
ADMINISTRATIVO: Princípios de Direito Administrativo. Poderes Administrativos: poder vinculado e poder
discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia. Atos
Administrativos: conceito e requisitos; classificação; espécies; extinção, revogação, invalidação e convalidação
do ato administrativo. Mérito do ato administrativo. Discricionariedade. Teoria dos motivos determinantes.
Contratos Administrativos: aspectos gerais e especiais, abrangendo a formalização, execução, inexecução,
revisão e rescisão; Controle da Administração: controle administrativo, legislativo e judiciário da
administração; Normas Constitucionais sobre Administração Pública: artigos 37 a 41 da Constituição
Federal.Lei Orgânica do Município de Cocal do Sul. Plano Diretor e Código Tributário do Município de Cocal do
Sul.
Informática Básica- Sistemas operacionais Windows e Linux: sistema de arquivos; utilização dos principais
recursos, aplicativos e ferramentas, Microsoft Office e BR Office: criação, edição, formatação, visualização e
impressão de textos, planilhas e apresentações; uso de fórmulas, tabelas, imagens e gráficos, teclas de atalho,
envio e recebimento de e-mail, Internet e Intranet; navegação e busca na Web; correio eletrônico. Segurança:
softwares maliciosos; procedimentos e aplicativos de segurança; realização de cópias de segurança.
FARMACÊUTICO
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Fisiologia e fisiopatologia da série eritrocitária, leucocitária e megacariocítica. Coleta de sangue e
anticoagulantes aplicados em hematologia. Interpretação do hemograma em processos infecciosos, viróticos,
inflamatórios e leucêmicos. Leucemias: fisiopatologia e métodos de diagnóstico laboratorial. Anemias
carenciais (ferropriva e megaloblástica), hemoglobinopatias fisiopatologia e métodos de diagnóstico
laboratorial. Hemostasia: plaquetopatias e coagulopatias congênitas e adquiridas. Micoses superficiais e
profundas: transmissão e patogenicidade. Fungos oportunistas. Colheita e conservação de material biológico
para pesquisa micológica.Técnicas de pesquisa para o diagnóstico laboratorial das micoses. Estudo de macro e
micromorfologia dos fungos e interpretação dos resultados. Protozoários e helmintos de importância médica.
Colheita, transporte e conservação de material biológico para o diagnóstico parasitológico. Diagnóstico
laboratorial: métodos, técnicas e colorações utilizadas para o diagnóstico laboratorial das parasitoses
humanas, controle de qualidade e interpretação dos resultados. Fundamento e interpretação dos resultados
das reações de: aglutinação com partículas de látex, enzimaimunoensaio, reações de imunofluorescência,
técnicas de biologia molecular (reação em cadeia da polimerase (PCR-RT, PCR)), reações de precipitação,
hemaglutinação e reações de microhemaglutinação. Doenças auto-imunes (artrite reumatóide, lupus
eritematoso sistêmico, espondilite anquilosante, tireoidite de Hashimoto, doença de Graves, esclerose
múltipla, miastenia gravis), doenças infecciosas (sífilis, listerisose, brucelose, febre tifóide) doenças virais
(AIDS, hepatites, herpes, rubéola, sarampo, citomegalovírus, Epstein Bar virus), reações de hipersensibilidade.
Métodos de esterilização e desinfecção. Meios de cultura, produção e controle de qualidade em Microbiologia
Clínica. Microbiota normal do corpo humano. Métodos de coloração utilizados em bacteriologia clínica.
Diagnóstico das doenças sexualmente transmissíveis. Cultura de urina, cultura de líquor e outros líquidos
orgânicos. Diagnóstico de escarro para tuberculose e para germes comuns. Infecção do trato respiratório
superior. Hemocultura. Hepatites virais. Líquor: formação, função e caracteres físico-químicos. Noções sobre
colheita e acondicionamento do material. Métodos de contagens de glóbulos e citologia diferencial. Citologia
normal, citologia patológica e correlações com as síndromes liquóricas, inflamatórias e compressivas. Líquido
pleural e ascítico: formação, função e colheita; exame físico-químico e citológico; citologia normal e
patológica; diferenciação entre exsudato e transudato.Líquido sinovial: formação e fisiologia; noções sobre
colheita, exame físico-químico, contagem celular e diferencial; classificações. Citograma nasal: citologia
específica. Fundamentos teóricos de Espectrofotometria. Fundamentos Teóricos de Controle de Qualidade em
Bioquímica Clínica. Conhecimento das etapas pré-analíticas e analíticas, incluindo metodologia, para as
análises em geral. Conhecimento das etapas pós-analíticas com ênfase para interpretação dos resultados e
significado clínico das seguintes análises: uréia, creatinina e ácido úrico; gasometria; cloretos; sódio e potássio,
cálcio, fósforo e magnésio; glicemia de jejum, proteínas glicadas (hemoglobina e frutosamina) e teste de
tolerância à glicose; enzimas: fosfatases; AST/ALT e GGT; CK, CK-MB; LDH; amilase; lípase; proteínas totais e
frações; eletroforese de proteínas; colesterol total e frações; bilirrubinas; hormônios. Formação da urina.
Exame de urina de rotina: padronização, metodologias, interpretação clínico-laboratorial. Provas de função
renal (uréia, creatinina, proteinúria, depuração de creatinina). Síndromes nefrológicas.
MÉDICO CARDIOLOGISTA
Política Nacional de Humanização;. Processo saúde – doença. Noções de saneamento básico. Doenças
transmissíveis evitáveis por vacinação. Doenças endêmicas no Brasil. Noções de vigilância epidemiológica.
Planejamento e programação local de saúde. Doenças de Notificação Compulsória. . Políticas públicas de
saúde no Brasil; Código de ética da Medicina. Diretrizes básicas do Sistema Único de Saúde; Organização dos
Serviços de Saúde no Brasil. Cardiologia Preventiva; Avaliação propedêutica do paciente; Métodos
Diagnósticos: Eletrocardiografia, Ecocardiográfia, Medicina Nuclear, Hemodinâmica, Ressonância Magnética,
Cardiopatias Congênitas Cianóticas e Acianótica: Diagnóstico e Tratamento. Hipertensão Arterial. Doença
Coronariana. Doença Reumática. Valvulopatias: Diagnóstico e Tratamento. Miocardiopatias: Diagnóstico e
Tratamento. Insuficiência Cardíaca. Insuficiência Cardíaca Congestiva. Doença de Chagas. Morte Súbita;
Parada Cardiovascular; Arritmias Cardíacas: Diagnóstico e Tratamento. Marca passos Artificiais. Ressuscitação
Cardiopulmonar; Síncope; Endocardite Infecciosa. Hipertensão Pulmonar. Sincope. Doenças do Pericárdio.
Doença da Aorta. Embolia Pulmonar. Cor pulmonale. Doença Cardiovascular Aterosclerótica; Hipertensão
arterial sistêmica; Miocardiopatias; Pericardites; Valvulopatias; Cardiopatias Congênitas; Doença
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Cardiovascular em Populações Especiais – Idosos, Gestantes e Mulheres. Programa Nacional de Atenção a
Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus.
MÉDICO NEUROLOGISTA
1) Neurologia: Anatomia e Fisiologia do Sistema Nervoso Central e Periférico; Patologia e Fisiopatologia dos
Transtornos do Sistema Nervoso Central e Periférico; Semiologia neurológica; Noções em Neuropsicologia;
Neurologia do trauma e Urgências em neurologia; Indicações e interpretações da propedêutica armada em
neurologia; Líquor, Neuroimagem, Estudos neurofisiológicos Eletroencefalograma, Eletroneuromiografia e
Potenciais evocados, Medicina Nuclear aplicada à neurologia. 2) Fisiopatogenia do SNC. Semiologia dos
estados alterados da consciência. Doença cérebro-vascular, isquemia e hemorragia. Tumores do SNC.
Epilepsia: etiopatogenia, classificação internacional, tratamento medicamentoso, estado de mal convulsivo.
Hipertensão intracraniana. Doenças desmielinizantes. Demências. Neuropatias periféricas. Doenças
neurológicas com manifestações extra-piramidais. Miopatias. Miastemia grave e polimiosite. Diagnóstico de
traumatismo crânio-encefálico. Doenças infecciosas e parasitárias do SNC. Distúrbio do sono. Código de Ética,
Bioética. Preenchimento da declaração de óbito. Doenças de notificação compulsória; semiologia neurológica
em geral. 3) Diagnóstico Neurológico: Sindrômico, topográfico e etiológico; Principais Síndromes Neurológicas;
Exames Complementares em neurologia/Neurocirurgia; Principais Doenças Neurológicas: Más formações
congênitas do SN. Neoplasias do SN. Traumassobre o SN. Doenças vasculares do SN. Infecções do SN. Epilepsia
e estados convulsivos. Doenças do desenvolvimento neuro psicomotor. Doenças do sistema extrapiramidal.
Doenças degenerativas do SN.Doençasdesmielinizantes do SN. Doenças heredo familiares do SN. Neuropatias
periféricas. Doenças neuromusculares. Manifestações neurológicas das doenças sistêmicas. 4) Urgências e
emergências: reanimação cardiopulmonar.Avaliação e tratamento inicial do paciente em choque.
Imobilizações e cuidados no local do acidente. Atendimento inicial ao paciente traumatizado. Diagnóstico e
tratamento inicial das emergências diabéticas. Anafilaxia e reações alérgicas agudas. Controle agudo da dor.
Diagnóstico e tratamento inicial das síndromes coronárias agudas.Diagnóstico e tratamento inicial da embolia
de pulmão. Insuficiência respiratória aguda. Hemorragias digestivas. Anestesia para realização de suturas e
drenagem de abcessos. Principais problemas médicos relacionados aos idosos. Rastreamento de doenças
cardiovasculares e do câncer. Prevenção do câncer. Exame periódico de saúde. Promoção da saúde: controle
da obesidade, tabagismo e vacinação.
MÉDICO ORTOPEDISTA
1) Traumatologia/Ortopedia I: Sistema músculo-esquelético. Estrutura do tecido ósseo. Crescimento e
desenvolvimento. Calcificação, ossificação e remodelagem. Estrutura do tecido cartilaginoso. Organização,
crescimento e transplante. Tecido muscular: organização, fisiologia e alteração inflamatória. Deformidades
congênitas e adquiridas. Pé torto congênito. Displasia do desenvolvimento do quadril. Luxação congênita do
joelho. Pseudoartrose congênita tíbia. Talus vertical. Aplasia congênita/displasia dos ossos longos. Polidactilia
e sindactilia. Escoliose. Infecções e alterações inflamatórias osteoarticulares. Artritepiogenica, osteomielite
aguda e crônica. 2) Tuberculose óssea; infecção da coluna vertebral. Sinovites. Artrite reumatóide. Tumores
ósseos e lesões pseudotumorais. Osteocondroses. Alterações degenerativas osteoarticulares. Doenças
osteometabólicas na prática ortopédica. Tratamento do paciente politraumatizado. Fraturas e luxações da
articulação do quadril e da coluna cervico-toraco-lombar. Fraturas, luxações, lesões capsuloligamentares e
epifisárias do membro superior e inferior em adultos e crianças. ATLS vias de acesso cirúrgico. 3) Urgências e
emergências: reanimação cardiopulmonar. Avaliação e tratamento inicial do paciente em choque.
Imobilizações e cuidados no local do acidente. Atendimento inicial ao paciente traumatizado. Diagnóstico e
tratamento inicial das emergências diabéticas. Anafilaxia e reações alérgicas agudas. Controle agudo da dor.
Diagnóstico e tratamento inicial das síndromes coronárias agudas. Diagnóstico e tratamento inicial da embolia
de pulmão. Insuficiência respiratória aguda. Hemorragias digestivas. Anestesia para realização de suturas e
drenagem de abcessos. Principais problemas médicos relacionados aos idosos. Rastreamento de doenças
cardiovasculares e do câncer. Prevenção do câncer. Exame periódico de saúde. Promoção da saúde: controle
da obesidade, tabagismo e vacinação.
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MÉDICO PEDIATRA
Política Nacional de Humanização;. Processo saúde – doença. Noções de saneamento básico. Doenças
transmissíveis evitáveis por vacinação. Doenças endêmicas no Brasil. Noções de vigilância epidemiológica.
Planejamento e programação local de saúde. Doenças de Notificação Compulsória. . Políticas públicas de
saúde no Brasil; Código de ética da Medicina. Diretrizes básicas do Sistema Único de Saúde; Organização dos
Serviços de Saúde no Brasil. Crescimento e desenvolvimento da criança: do período neonatal à adolescência.
Alimentação da criança e do adolescente. Morbidade e mortalidade na infância. Imunizações na criança e
adolescência. Prevenção de acidentes na infância. Assistência à criança vítima de violência. Anemias.
Parasitoses intestinais. Distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Baixa estatura. Obesidade. Infecções
urinárias. Hematúrias. Enurese. Encoprese. Constipação crônica funcional na infância. Atendimento
ambulatorial da criança com necessidades especiais. Dificuldades escolares. Distúrbios psicológicos mais
frequentes em pediatria. Dores recorrentes na infância. Abordagem do sopro cardíaco na criança.
Adenomegalias. Infecções congênitas. Asma brônquica. Abordagem do lactente chiador. Infecções de vias
aéreas superiores e inferiores. Infecções pulmonares bacterianas. Tuberculose na criança.
PSICÓLOGO
Histórico da Psicologia; Métodos da Psicologia; O Arco reflexo; A Inteligência; A Motivação e a Aprendizagem;
O processo de aprendizagem segundo Piaget; A Personalidade; A sensação e a percepção; A Psicanálise; O
Gestalt ‐ Terapia; O Behaviorismo; Os testes psicológicos; Etiologia das Deficiências Mentais; Desordens da
Personalidade; Deficiências Mentais; Conhecimentos em Psicomotricidade; Psicoterapia de grupo;
Desenvolvimento infantil; Psicoterapia Breve; Orientação Familiar; sistema de RH: conceitos e objetivos
desenvolvimento organizacional; recrutamento de RH: conceito e execução; etapas do processo de
recrutamento, fontes de recrutamento, previsão de recursos humanos; seleção de pessoal: conceito, técnicas
de seleção, entrevista de seleção, objetivos e tipos de entrevista; testes de seleção: conceito e espécies;
treinamento de pessoal: conceito, importância e objetivos, levantamento das necessidades de treinamento,
planejamento, organização, execução e avaliação do treinamento; Avaliação de desempenho: conceito e
objetivos métodos de avaliação de desempenho, entrevistas nas avaliações de desempenho; psicologia do
desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e emocional; avaliações psicológicas: fundamentos das medidas
psicológicas; qualidade de vida no trabalho; saúde coletiva: políticas de saúde mental; saúde mental e
trabalho; gestão de pessoas, organização, inteligência emocional, gestão de marketing pessoal e conceito
metacompetência.
PROFESSORES – CONTEÚDOS ESPECÍFICOS CONUNS A TODOS OS CARGOS
Teorias da aprendizagem. Avaliação. Planejamento docente: dinâmica e processos. Currículo e didática:
histórico, teorias e tendências atuais. Interdisciplinaridade. Projeto Político Pedagógico: princípios e
finalidades. Tendências e concepções pedagógicas da educação brasileira. A função social da escola pública
contemporânea. O Sistema Nacional de Ensino Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. LDB (Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional). Parâmetros curriculares nacionais. Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA
– Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.
PROFESSOR AEE
Política Nacional de Educação Especial. Princípios e fundamentos da Educação Especial. Currículo em Educação
Especial. O ensino na Educação Especial: especificidades. Educação Especial: orientação metodológica.
Educação inclusiva (concepção, diferenças e preconceitos na escola, transtornos emocionais na escola,
necessidades educativas especiais e aprendizagem). Resolução CNE/CEB nº 02/02 – institui as diretrizes
curriculares nacionais para a Educação Especial. Educação na Perspectiva da Educação Inclusiva. Convenção da
Guatemala. Declaração de Jomiten (Tailândia). Declaração de Salamanca. Sala de recurso multifuncional.
Sistema LIBRAS. A Política Nacional de educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, o
Decreto 6.571/2008 e as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado –
AEE, na Educação Básica.-RESOLUÇÃO No-4, DE 2 DE OUTUBRO DE 2009; Lei nº 10.436/02 -Libras-Diretrizes
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Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica. -Resolução CNE, No-4, de
2 DE Outubro de 2009.http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_09.pdf
PROFESSOR DE HISTÓRIA
História; Ensino de História; Correntes historiográficas; Fontes históricas; Tempo histórico; Conceitos
históricos; História e cultura afro-brasileira e indígena; Diretrizes curriculares para o ensino de História. Ensino de História: Saber histórico escolar; Seleção e organização de conteúdos históricos; - Metodologias do
ensino de História; Trabalho com diferentes linguagens no ensino de História; - Conhecimento histórico
contemporâneo: saber histórico e historiografia; história e temporalidade; História Mundial; Antiga, Moderna
e Contemporâneas - História do Brasil e a construção de identidades: historiografia brasileira e a história do
Brasil; - História nacional, regional e local; História Brasileira: da ocupação indígena ao mundo contemporâneo;
- História da América e suas identidades: lutas sociais e identidades: sociais, culturais e nacionais; - História do
mundo Ocidental: legados culturais da Antiguidade clássica, convívios e confrontos entre povos e culturas na
Europa Medieval.
PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA
Aprendizagemdalínguamaterna:estrutura,usoefunções.Ensinoeaprendizagemdagramáticanormativa.Linguage
m:uso,unções,análise.Línguafaladaeescrita.Variaçõeslingüísticas.Normapadrão.Otexto:tipologiatextual.Intertext
ualidade.Coesãoecoerênciatextuais.Otextoeapráticadeanáliselingüística.Leituraeproduçãodetextos.Literaturabr
asileira.Fonologia.Estruturaeformaçãodaspalavras.MorfologiaeMorfossintaxe.Sintaxe.Semântica.Acentuaçãográ
fica.Crase.ConcordânciaNominaleVerbal.RegênciaNominaleVerbal.Pontuação.Tipologiatextual.Gênerotextual.In
terpretaçãoecompreensãodetexto.Ortografia.Coexistênciadasregrasortográficasatuaisemvigordesdejaneirode2009 – comasantigas.FunçõesdaLinguagem.
PROFESSOR DE MATEMÁTICA
Aprender e ensinar Matemática no ensino fundamental; O professor e o saber matemático; Aluno e o saber
matemático; As relações professor-aluno e aluno-aluno; A resolução de problemas e o ensino-aprendizagem
de Matemática; Avaliação em Matemática; Jogos nas aulas de Matemática; O papel do lúdico no ensino da
Matemática. Número e suas operações (Número, álgebra, geometria, medidas e estatística); - Sistemas de
Medidas: comprimento, área, volume, capacidade, massa, ângulo, tempo; - Regra de Três e proporções; Cálculos algébricos: produtos notáveis, fatoração de expressões algébricas; - Equações, inequações e sistemas
polinomiais de 1º e 2º graus. - Estudo de Funções: 1° e 2° Graus, logarítmica, exponencial, trigonomét ricas; Geometria Plana e espacial. Seqüências e progressões; - Matrizes e Determinantes; - Sistemas Lineares. Análise Combinatória; - Matemática Financeira: Juros simples e compostos, juros e funções; - Trigonometria:
no triângulo retângulo e triângulos quaisquer; - Geometria Analítica: ponto e reta, circunferência, secções
cônicas; - Estatística: termos de uma pesquisa estatística, Representação Gráfica, medidas de tendência
central, medidas de dispersão, testes de significância; - Polinômios e Equações Algébricas; e Noções de limites,
derivadas e integral. e conhecimentos específicos comuns a todos os cargos.
PROFESSOR DE CIÊNCIAS
Preservação, degradação e recuperação ambiental. Atmosfera, características físicas e ambientais, interferência
humana e suas consequências (Efeito estufa. Alterações Ambientais Globais). Solo e resíduos sólidos. Poluição
atmosférica, das águas, do solo, visual, sonora. Ecologia; Seres vivos - Os Cinco Reinos: Monera, Protista, Fungi,
Plantae ou Metaphita e Animalia ou Metazoa; Características Gerais, Sistemática, Classificação Biológica e
Nomenclatura; Noções de Evolução; Relação entre os Seres Vivos e o Ambiente: o homem e sua ação sobre o
ambiente; Biodiversidade; Fisiologia e Anatomia do Corpo Humano; Citologia e Histologia; Sexualidade:
Educação Sexual e seu Desenvolvimento para a produção da vida; Química: Propriedades da Matéria – Estados
Físicos, massa, volume, peso, densidade, empuxo; Estrutura Atômica, Elementos Químicos e sua Classificação
Periódica, Ligações e Funções Químicas; Física: Conceitos, Leis, Mecânica, Óptica, Ondulatória,
Eletromagnetismo e Física Térmica.
Concurso Público 01/2015

Prefeitura Municipal de COCAL DO SUL

Página40 de 44

Estado de Santa Catarina
Município de COCAL DO SUL
Edital n.º 001/2015de CONCURSO PÚBLICO

PROFESSOR DE INGLÊS
Compreensão e analise de textos modernos; Artigos; substantivos (gênero, número, caso genitivo, composto
“countable” e “uncountable”); Pronomes (pessoais retos e oblíquos, reflexivos, relativos); Adjetivos e
pronomes possessivos, interrogativos, indefinidos, demonstrativos; Adjetivos e advérbio (ênfase nas formas
comparativas e superlativas); preposições; Verbos (tempos, formas e modos: regulares, irregulares,
“nonfinites”, modais; formas: afirmativa, negativa, interrogativa e imperativa; forma causativa de “have”,
“questiontags”) “Phrasalverbs” (mais usados); Numerais; Discurso direto e indireto; grupos nominais; Períodos
simples e compostos por coordenação e subordinação (uso de marcadores de discurso); Aspectos
metodológicos teóricos e práticos ligados à abordagem do ensino aprendizagem da língua inglesa.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
A Educação Infantil e seu papel hoje. O papel social da educação infantil; Educar e cuidar; A organização do
tempo e do espaço na educação infantil; A documentação Pedagógica (planejamento, registro, avaliação);
Princípios que fundamentam a prática na educação infantil: Pedagogia da infância, dimensões humanas;
direitos da infância e relação creche família; as instituições de educação infantil como espaço de produção das
culturas infantis. Parâmetros nacionais de qualidade para a educação infantil. Parâmetros básicos de
infraestrutura para instituições de educação infantil. Referencial curricular nacional para a educação infantil.
Política nacional de educação: pelo direito das crianças de zero a seis anos à educação.
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ANEXO IV

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
Eu ______________________________________________________, portador do documento de
identidade nº ____________________, inscrito no cargo de _________________________ Inscrição
n.º ________________________________ do Concurso Público 01/2015 da Prefeitura Municipal de
Cocal do Sul - SC residente e domiciliado a Rua ___________________________, nº _______,
Bairro ______________________, Cidade __________________, Estado ______________, CEP:
_______________ , requer a Vossa Senhoria isenção da taxa de inscrição, visto que
comprovadamente me enquadro nas condições de:

[ ] Doador de Sangue (apresentar comprovante das doações.)
[ ] Possuir Baixa renda, nos termos dos Decretos do Governo Federal nºs 6.135/2007 e 6.593/2008.
Meu Número de Identificação Social – NIS é: ___________________________, atribuído pelo
CadÚnico do Governo Federal.
Declaro, sob as penas da lei, que estou hipossuficiente ou sou doador de sangue, juntando a
presente todos os documentos descritos no item 5.1 e seus subitens, do referido edital onde requeiro
a isenção da taxa de inscrição.

Nestes Termos.
Pede Deferimento.
_________________, ______ de ____________ de 2015.
(local e data)
_______________________________________
Assinatura do Requerente
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ANEXOV
REQUERIMENTO
Vaga para Deficiente Físico e /ou Condição Especial para REALIZAÇÃO de provas
Eu _______________________________________, portador do documento de identidade nº
____________________, inscrito no CPF n.º________________ residente e domiciliado a Rua
___________________________, nº _______ , Bairro ______________________, Cidade
__________________, Estado ______________, CEP: _______________ , inscrito no Concurso
Público 001/2015da Prefeitura Municipal de COCAL DO SUL, inscrição número _______, para o
cargo de __________________________________________requer a Vossa Senhoria:
1 – ( ) Vaga para portadores de Deficiência
Deficiência:_________________________________________________________________
CID n°: ____________________________________________________________________
Nome do Médico: ____________________________________________________________
2) Condição Especial para realização da prova:
a)( ) Prova com ampliação do tamanho da fonte
Fonte nº _________ / Letra _________
b)() Sala Especial
Especificar:
___________________________________________________________________________
c) ( )Leitura de Prova
d) ( ) Amamentação.
Nome do Acompanhante: ______________________________________________________
Horários de amamentação: _____________________________________________________
a) ()Outra Necessidade:
Especificar:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Nestes Termos.
Pede Deferimento.
________________, ______ de ____________ de 2015.

__________________________________________
Assinatura do Requerente
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ANEXOVI
FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO (VIA POSTAL)
CONCURSO PÚBLICO 001/2015 - PM COCAL DO SUL
Tipo de Recurso:
[ ] 1 – Contra indeferimento de inscrição
[ ] 2 - Contra questão da prova ou gabarito preliminar
[ ] 3 – Contra a classificação preliminar
[ ] 4 – Outro: ____________________________________
Nome do Candidato:
N.º de Inscrição:

Cargo:

N.º da Questão:

Data:

Fundamentação e Referência Bibliográfica:

Local e data _________________._____de ____________ de2015.
__________________________
Assinatura do Candidato
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